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تسا ع )   ) نامز ماما  همانرب  نیفعضتسم  یمومع  207تاجن 

دیاقع رد  نیقی  ماکحا و  رد  209تهاقف 

سفن ياوه  تفلاخم  209تلادع و 

 ( ع  ) یلع ماما  نابز  زا  ربهر  210طیارش 

دنشاب ربهر  عبات  دیاب  زین  211املع 

هیقف تیالو  وترپ  رد  يدازآ  213لالقتسا و 

دمدب تتلود  حبص  ات  214شاب 

 ( جع  ) نامز ماما  روهظ  214تیفیک 

اعدا نالطب  هناشن  ماکحا  216رییغت 

؟  دوش یم  لدع  زا  رپ  ناهج  رایتخا ،  اب  218هنوگچ 

 ( ع  ) يدهم روهظ  رد  لوقع  218لماکت 

؟ !  هتخادنا رطخ  هب  ار  مالسا  بش ،  همین  221باتفآ 

(185  ) مالسا رد  233یگدرب 

مالسا رد  یگدرب  هرابرد  اهتسینومک  233ههبش 

236یگدرب

یلمع یمسج و  زواجت  246اما 

مالسا نوناق  246رد 

هبتاکم نوناق  250اما 

تسا دوهشم  ناهج  رد  زونه  یگدرب  259راثآ 

اهتشون 293یپ 

ات 88  1293

ات 197  88301

زکرم 312هرابرد 
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شسرپ  82

باتک تاصخشم 

1360 نیسحلادبع 1292 -  بیغتسد  هسانشرس : 

Dastghaib, Abdul Husain

.یسراف شسرپ   82 يدادرارق :  ناونع 

Questions / Abdul Husain Dastghaib ; translated by Athar Husain S. 82 روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.H. Rizvi

.Qum : Ansariyan , 2011 = 1389 رشن :  تاصخشم 

.ص 244 يرهاظ :  تاصخشم 

1-161-219-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.یسیلگنا تشاددای : 

اه خساپ  اه و  شسرپ  مالسا --  عوضوم : 

اه خساپ  اه و  شسرپ  نید -- لوصا  هعیش --  عوضوم : 

.Rizvi, Athar Husain S. H هدوزفا :  هسانش  مجرتم  نیسحرهطا  يوضر  هدوزفا :  هسانش 

د504952�5 1389  / BP12 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/076 ییوید :  يدنب  هدر 

2210421 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فل ؤم  دنزرف  همّدقم 

حیرـص نومـضم  هک  روطنامه  تسا ،  نآ  ندوب  ینادواج  تسا ،  دقتعم  نآ  هب  یناملـسم  ره  هک  مالـسا  سدـقم  نید  تایرورـض  زا 
 : دیامرف یم  هک  اجنآ  رد  دشاب ؛  یم  دیجم  نآرق  ددعتم  تایآ 
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(1  (( . ) تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دریگب ،  ینید  مالسا  زج  سکرهو  ))

ناربمغیپ و نیرخآ  دنوادخ و  هداتسرف  هکلب  تسین  امـش  زا  کی  چیه  ردپ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم (  : )) دیامرف یم  نینچمه  و 
(2  (( . ) تسا ناربمغیپ  هدننک  متخ  ای 

یّلـص دـمحم ( ندوبربمغیپ  نیرخآ   (( نییبنلا متاخ   )) هملک اب  مود ،  هیآ  رد  و  زگره ))  )) ياـنعم هب  نل ))   )) هملک اـب  نیتسخن  هیآ  رد 
 . دناسر یمار  مالسا  ندوب  ینادواج   ( هلآ هیلع و  هّللا 

 : دیامرف یم  دیجم  نآرق  هنیمز  نیا  رد  دشاب ،  مه  لماک  دیاب  امتح  سپ  تسه )  هک   ) تسا دیواج  نید  مالسا ،  رگا 

رب ار  متمعن  مدینادرگ و  لماک  ار  امش  نید  زورما  ))
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(3  ( (( . ) مدیزگرب ناتیارب  تسا  مالسا  هک  نییآ  نیرتهب   ) مدیدنسپ نید ،  ناونع  هبامش  يارب  ار  مالسا  متخاس و  مامت  امش 

رد روهشمربانب   ) دش لزان  هیآ  نیا  هک  يزور  نآ  هب  تبسن  اهنت  هن  درادن ،  یصقن  تسا و  لماک  مالـسا ، ))   )) هفیرـش هیآ  نیا  قباطم 
اذل تسا  كاپ  یصقن  ره  زا  لماک و  هشیمه  يارب  هکلب  هدوب )  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  رمع  رخآ  ياههام  عادولا و  هجح 

ار نآ  اـت  درادـن  رگید  ربمغیپ  نید و  هب  يزاـین  و  ( 4) دـشاب ياجرب  تمایق  ات  شمارح  لالح و  دـنامب و  دـیواج  یقاب و  تسا  راوازس 
 . دنادرگ لیمکت 

رد يداصتقا و  يدابع ،  یعامتجا ،  یسایس ،  ماکحا  تایقالخا و  تایداقتعا و  زا  تسا ،  نآ  تانو  ؤش  عیمج  رد  مالـسا  ندوب  لماک 
تراـهط تمـصع و  تیب  لـها  رادرک  راـتفگ و  هب  هتفهن و  ینامـسآ  هزجعم  نیا  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  لاـمک  دـح  هب  تـهج  ره 

 . تسا هدیدرگ  نایب  حرش و  مالّسلا )  مهیلع  )

تسا مالسا  نابهگن  دنوادخ 

هدزاود همئا  هلیـسو  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ ( زا  سپ  ( . 5  ) تسا هدومرف  ینابهگن  ار  زیزع  نید  نیا  دـنوادخ  ناـمز ،  ره  رد 
ار نامدرم  دـیاقع  هدومن و  يراک  هطلاغم  هلیح ،  هسیـسد و  اب  دـندرک و  یم  هنخر  نیدـحلم  هقدانز و  هاـگره  مالّـسلا )  مهیلع   ) هناـگ

باتک هب  هعجارماب  دـندوب ،  بوکنم  بولغم و  هشیمه  درک و  یم  درط  ناماما ،  ملق  نابز و  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دـندومن ،  یم  تسس 
 . دوش یم  راکشآ  الماک  تقیقح  نیا  نآ ،  ریغ  یسربط و  جاجتحا 
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تفای همادا  نید  نایماح  نیلماع و  ياملع  طسوت  یهلا  نید  ظفح  زین  هجرف -  یلاعت  هّللا  لجع  رصع -  یلو  ترـضح  تبیغ  نامز  رد 
نید نادنمـشناد  املع و  زا  رفن  دنچ  ای  کی  نیتسآ  زا  یهلا  تسد  دیدرگ ،  یهورگ  یهارمگ  ثعاب  دمآ و  دـیدپ  یقیدـنز  هاگره  ، 

 . دومرف دییءات  ار  شدوخ  نید  ناشیا ،  هلیسو  هب  دمآ و  نوریب 

ینید یب  هعاشا  يولهپ و  نیگنن  تموکح 

طـسوت هریغ  زاـجح و  رد  دوعـس )) لآ   )) هیکرت و رد  اـشاپ )) لاـمک   )) ناریا و رد  يولهپ ))   )) نیگنن تموکح  لیکـشت  اـب  ناـمزمه 
اب تفرگ و  ارف  ار  هقطنم  رـسارس  یگدـیقع ،  یب  لقاال  اـی  ییارگ  يداـم  تسینومک و  ناونع  هب  ینید  یب  نک  ناـینب  لیـس  رامعتـسا ، 
زا یخرب  تخاس ،  هدولآ  ار  نانآ  كاپ  لیـصا و  ياهترطف  هبرجت ،  مک  لاس و  نس و  مک  ناناوج  ناـیم  رد  یهاو  ياـه  ههبـش  ياـقلا 

هدـش هداد  خـساپ  اهنآ  همه  هب  دوب و  رود  ياهلاس  زا  اهباتک  يالبال  رد  هک  هلاس  رازه  ياه  ههبـش  دـندوب ،  هعلاطم  لها  هک  نیـضرغم 
اب لطاب  ياهبزح  یفرط  زا  دـندمآ .  یمنرب  لماع  ياملع  هب  هعجارم  ماقم  رد  ناربخ  یب  نیا  دنتـشاذگ و  یم  ناناوج  راـیتخا  رد  دوب ، 

نیا هب  دوب ،  رامعتـسا  هدـش  هتخاس  هدرورپ و  تسد  ياهتموکح  ریظن  هک  هریغ  يورـسک و  یباهو ،  یئاهب ،  دـننام  بهذـم ؛  كراـم 
 . دز یم  نماد  یتدیقع  جرم  جره و 

دوب هعلاطم  لهاو  نشور  يدرم  یصلاخ ، 

لها دنمـشناد و  درم  درک ،  تافو  نارهت  رد  شیپ  لاس  هدزناپ  کـیدزن  هک  یـصلاخ ))  دـمحم  موحرم   ، )) ساـسح تیعقوم  نیا  رد 
يا هعلاطم 
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رب اه  هقرف  هب  جاجتحا  هدـهع  زا  شدوخ  هک  یمـسق  هب  دوب ،  هدرب  اه  هرهب  ناـشیا  شناد  نمرخ  زا  سلجم و  مه  ملع  لـها  اـب  هک  دوب 
 ، شتافو زا  لبق  يدنچ  دنک و  یم  هراشا  نییحیسم  اب  شجاجتحا  هب  باتک ،  نیمه  زا  یس  لا  ؤس  نمـض  رد  هک  روطنامه  دمآ ،  یم 

تهج زا  هتبلا  دوب و  هدرک  هلاـض  هقرف  دارفا  زا  یـضعب  هک  یجاـجتحا  عوضوم  رد  داتـسرف ،  میارب  پاـچ  حیحـصت و  تهج  يا  هوزج 
یخرب اب  هک  یترـشاعم  نینچمه  شدوخ و  تاعلاطم  رثا  رد  هتـسراو  درم  نیا  مدرکن ،  تقفاوم  نآ  پاچ  اب  هکرتب ))  وحمی  لـطابلا  ))

نیسحلادبع دیـس  جاح  دیهـش  هّللا  تیآ  ترـضح  ینابر  ملاع  زا  يا  هوزج  یط  دمآ و  شرظن  هب  يدنچ  ياه  ههبـش  تشاد ،  دارفا  زا 
هتفیش دش و  یم  رضاح  ناشیا  تعامج  زامن  هب  ناکمِالا  یتح  دیزرو و  یم  تدارا  ناشیا  هب  تخس  هک  هیلع -  هّللا  همحر  بیغتسد - 

دوب هدرشف  یلیخ  هکنیا  اب  هل  مظعم  ياهخـساپ  زا  دومن ،  یبتک  خساپ  تساوخرد  اتفتـسا  شـسرپ و  تروص  هب  دوب ،  هل  مظعم  تانایب 
 . دیدرگ بایان  زین  يدعب  ياهپاچ  تفرگ و  ار  نآ  پاچ  هزاجا  اذل  دیدرگ  تقوشوخ  رایسب 

تالاغتشا ترثک  اب  دندوب ،  اهخساپ  زا  یـضعب  رتشیب  حرـش  رظن و  دیدجت  هب  لیام  بیغتـسد ،  دیهـش  هّللا  تیآ  ترـضح  هک  اجنآ  زا 
يرتدایز ياهزایتما  اب  یفاکژاریت  بلاج و  رایسب  کبس  اب  هّللادمحب  کنیا  داتفا و  ریخءات  هب  فیرش  باتک  نیا  پاچ  دیدجت  هدربمان 

 . دوش یم  هتشاذگ  مومع  سرتسد  رد  یلبق ،  ياهپاچ  زا 

شیپ ياهپاچ  زا  پاچ  نیا  زایتما 

باتک نیا 
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اعومجم هقرفتم و  یهقف و  داعم ،  تماما ،  توبن ،  لدع ،  دـیحوت ،  هب  طوبرم  ياهلا  ؤس  دوب ،  هدـش  میظنت  شخب  تفه  رد  تسخن  ، 
 : پاچ نیا  رد  دیدرگ .  رشتنم  مان  نیمه  هب  مه  باتک  هک  دوب  شسرپ   82

همیمـض نآ  رخآ  رد  دـشاب ،  مالّـسلا )  هیلع  يدـهم (  ترـضح  روـهظ  همدـقم  هیقف و  تیـالو  هک  زور  هلءاـسم  مهم و  شـسرپ  ود   1
 . دیدرگ

 . دیدرگ هفاضا  يرتشیب  حرش  اهخساپ  رتشیب  رد   2

هدرب شورف  دیرخ و  لا  ؤس  هب  تبسن  مراکم و  رـصان  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  هلاقم  زا  س 57 )  ) نیبطق رد  تدابع  لا  ؤس  هب  تبـسن   3
زورما هک  دنتسه  يا  هلءاسم  ود ،  نیا  نوچ  دیدرگ ؛  همیمض  باتک ،  رخآ  رد  دش و  هدافتسا  بطق  دیس  هلاقم  زا  س 58 )  ) مالسا رد 

 . دش هداد  صیخشت  عفان  رایسب  خساپ ،  يارب  هلاقم  ود  نیا  تسا و  لاکشا  لا و  ؤس  دروم 

بیغتسد مشاه  دمحم  دیس 

دیحوت ثحبم 

س 1

یشلا ء یف  لخاد  یشکال ء  ءایشالا  یف  لخاد  ))

(( . یش ء نم  جراخ  یشکال ء  ءایشالا  نم  جراخ  و 

 . دییامرف نایب  ار  قوف  ثیدح  حیضوت 

؟  تسیچ اهنآ  ّدر  دنیوگ و  یم  هچ  دنلئاق  دوجو  تدحو  هب  هک  ییاهنآ 

 : ج

نیا دافم  هدومن و  لقن  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  باتک  رد  هک  یثیدح  زا  تسا  يا  هلمج  لا  ؤس  دروم 
 : تسا نیا  ثیدح  مامت  تسا و  تاینامسج  مسج و  لاوحا  فاصوا و  زا  یلاعت  قح  هیزنت  نایب  ثیدح 

کبر تفرع  مب  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  لئس  ))
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 : لاق  ؟

 : لیق هسفن ،  ینفّرع  امب 

 : لاق هسفن ،  کفّرع  فیکو 

 ، سانلاب ساقی  الو  ساوحلاب  سحی  الو  هروص  ههبشی  ال 

یش ء ّلک  قوف  هبرق  یف  دیعب  هدعب  یف  بیرق 

 ، مامءا هل  لاقیال  یش ء و  لک  مامءا  هقوف ،  یش ء  لاقی  الو 

یش ء یف  لخاد  یشک ء  ءایشالا ال  یف  لخاد 

 ، یش ء نم  جراخ  یشکال ء  ءایشالا  نم  جراخ  و 

(6 (( . ) ءدتبم یش ء  لکلو  هریغ  اذکه  اذکه و ال  وه  نم  ناحبس 

 : ثیدح همجرت 

ار شدوخ  نم  هب  دیناسانش  هچنآ  هب  دومرف :  ار ؟  تراگدرورپ  یتخانش  زیچ  هچ  هب  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  زا  دیدرگ  لا  ؤس  ))
یمن هدرک  ساسحا  ار و  یتروص  چیه  تسین  هیبش  هکنیا  هب  ارم  دیناسانـش  دومرف :  ار ؟  شدوخ  وت  هب  دیناسانـش  هنوگچ  دش :  هتفگ  . 

هطاـحا ثیح  زا  تسا ،  هزنم  قلخ  تافـص  زا  تسین و  مسج  ینعی  ناـسنا  هب  دوش  یمن  هدرک  ساـیق  ساوح و  زا  کـی  چـیه  هب  دوـش 
لوقع و هطاحا  زا  تسا و  رود  تاـنکمم  عیمج  زا  تافـص  تاذ و  ثیح  زا  هکنیا  اـب  تسا  کـیدزن  قلخ  عیمج  هب  شتردـق  هیملع و 
تردق و ثیح  زا  تسا  يزیچ  ره  قوف  دنتسه ،  مئاق  وا  هب  همه  نوچ  زیچ ؛  همه  هب  تسا  کیدزن  هکنیا  اب  تسا .  رود  ماهفا  ماهوا و 

 ( (( تسا لامک  هبتر و  هب  هکلب  تسین  ناکم  بسح  هب  قوف   ) تسوا قوف  يزیچ  هک  دوش  یمن  هتفگ  تافص و  عیمج  لامک و  هبلغ و 
.

زا یئیش  تسین  یلاخ  ینعی  ءایشالا )) یف  لخاد  ))
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 . وا رب  شدوجو  ضیف  هضافا  وا و  یملع  روضح  وا و  ریبدت  فرصت و  زا  ملاع  يازجا  زا  یئزج  ایشا و 

ضورعم و رد  ضراع  لوخد  لثم  هن  ریش و  رد  نغور  لوخد  لثم  لک  رد  ءزج  لوخد  لثم  هن  ینعی  یشلا ء )) یف  لخاد  یشکال ء  ))
زا مسق ،  هس  نیا  زا  کـی  ره  اریز  بآ ؛  رد  ترارح  لوـخد  لـثم  هن  تـخت و  رب  نتـسشن  لـثم  ناـکم ،  رد  نـکمتم  لوـخد  لـثم  هـن 

 . تسا تاینامسج  مسج و  تالاح  فاصوا و 

دوش فصتم  هکنیا  زا  تسا  هزنم  دشاب و  ءایشا  اب  سبالم  نراقم و  هکنیا  زا  وا  سدقم  تاذ  تسا  جراخ  ینعی  ءایشالا )) نع  جراخ  ))
 . اهنآ تافص  هب 

هیهلا تیمویق  تیعم  هلمجلاب  یلحم و  ای  یناکم  دعب  جورخ و  هب  يزیچ  زا  يزیچ  جورخ  لثم  هن  ینعی  یش ء )) نم  جراخ  یشکال ء  ))
درادن يریظن  مه  نآ  يایـشا  عیمج  زا  وا  تنیابم  هچنانچ  درادن  يریظن  هیبش و  همه ،  اب  وا  هیلک  هطاحا  برق و  تدـش  ایـشا و  عیمجاب 
يازجا زا  یئزج  چیه  هک  تسا  مّلسم  دز .  لاثم  یناسنا  هقطان  سفن  حور و  هب  ناوت  یم  هوجو  زا  یضعب  هب  نهذ  هب  بیرقت  يارب  یلب 
تـسوا رد  حور  تفگ  دوش  یمن  یئزج  چیه  هب  تبـسن  هکنیا  اب  تسا  سفن  هطاحا  ریبدـت و  فرـصت و  دروم  هکنیا  رگم  تسین  ندـب 

 . دیدرگ رکذ  البق  هک  ماسجا  جورخ  لوخد و  لثم  هن  اما  ندب ،  زا  جراخ  مه  تسا و  ندب  رد  مه  سپ 

ماقم ثیح  زا  ندب  زا  تسا  رود  هطاحا و  فرصت و  ثیح  زا  ندب  هب  تسا  بیرق  زینو 
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 . دسج تاضراوع  زا  هزنت  لالقتسا و  تاذ و 

ییاج دیدرگ و  رکذ  هک  دسج  هب  تبـسن  تسا  حور  دعب  برق و  قوف  ملاع  عیمج  هب  تبـسن  یلاعتقح  دعب  برق و  هک  دنامن  هدیـشوپ 
تیفیک كرد  زا  دوب  دـهاوخ  زجاع  یلوا  قیرط  هب  سپ  تسا  زجاـع  دـسج  هب  تبـسن  حور  دـعب  برق و  تیفیک  كرد  زا  ناـسنا  هک 

 : یلاعتقح دعب  برق و 

(7  (( . ) نطفلا صوغ  هلانی  ممهلا و ال  دعب  هکردیال  يذلا  هّللا )  ناحبسف  )) )

 : دوجو تدحو  زا  لا  ؤس  اما  و 

تاشیامن و هرثکم  تادوجوم  تسا و  یقیقح  دحاو  دوجو  دنیوگ  یم  اهنآ  زا  یضعب  دنتـسه و  هفلتخم  قَِرف  دوجو  تدحو  هب  نیلئاق 
رواب دـناوت  یم  یلقاع  هنوگچ  تسا .  لوقعمریغ  القع  دزن  رد  فرح  نیا  دـننز و  یم  لاثم  نآ  ياهجوم  ایرد و  هب  تسوا و  تاـیلجت 

دـشابن و شیب  دوجو  کی  زا  ریغ  دـشاب و  تاموهوم  مامت  تسا  صاـخ  رثا  ءاـشنم  کـی  ره  هک  هرثکم  تادوجوم  همه  نیا  هک  دـنک 
امع هّللا  ناحبـس  یـش ء و  هلثمک  سیل   )) هکنیا اب  تسا  یکاب  یب  یلیخ  دـنا  هدز  هک  يرگید  ياهلاثم  نآ و  ياهجوم  ایرد و  هب  هیبشت 
هّللا تیآ  ترـضح  اذـل  تسا و  نید  زا  جورخ  بجوم  اهنآ  هب  مازتلا  تسا  بهذـم  نیا  همزال  هک  يروما  نیا ،  رب  هوـالع  نوفـصی )) 

نیلئاق لاوحا  لقن  زا  سپ  یقثولا  هورع  حرش  رد  دندوب ،  دیلقت  عجارم  زا  یکی  هک  هیلع -  هّللا  ناوضر  میکح -  نسحمدیـساقآ  ياقآ 
 : دنسیون یم  دوجو  تدحو  هب 

لاوقالا هذه  لمح  نابجوی  اعرش  هب  رومءاملا  هحصلا  یلع  لمحلا  صاخلا و  دیحوتلاب  نیلئاقلا  ءالوهب  نظلا  نسح  ))
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)) . . . ! ؟  موحرملاو محارلاو  رومءاملا  رم و  الا  قولخملاو و  قلاخلا  دوجو  لاوقالا  هذه  یلع  حصی  فیکف  الاو  اهرهاظ  فالخ  یلع 
(8 . )

رب لمح  ار  یناملـسمره  لاعفا  لاوقا و  هک  میرومءام  زین  تسا و  ناملـسم  هک  سک  ره  هب  نظ  نسح  هب  میرومءاـم  اعرـش  نوچ  ینعی 
زا هک  تسا  هدـساف  مزاول  مزلتـسم  اریز  تسین ؛  ناشمالک  رهاظ  اهنآ  دارم  دوجو ،  تدـحو  هب  نیلئاـق  مییوگ  یم  اذـل  مینک ،  تحص 

هتفگ البق  هچنانچ  تسا  یفانم  عیارش  اب  فرح  نیا  رهاظ  هنرگو  دنا  هدومن  دصق  یحیحص  يانعم  هکلب  تسا  عیارش  راکنا  اهنآ  هلمج 
(9  . . . () َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّزِعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناَحبُس   : ) دش

(11 ( ) 10 (( . ) ِهِرْدَق َّقَح  َهّللا  ْاوُرَدَق  اَم  َو 

دنتفگ نالقاع  هک  اهنآ  زا  كاپ 

دنتفگ نالفاغ  هکناز  رتکاپ 

لسلست رود و  نالطب 

س 2

؟  دییامرف نایب  ار  اهنآ  نالطب  لیلد  و  لسلست ))   )) و رود )) ))

 : ج

ای هطـساو  هب  ققحت  رد  یـش ء  نآ  هب  دـشاب  هتـشاد  فقوت  مه  زیچ  نآ  هک  يزیچ  رب  یـش ء  قـقحت  فـقوت  زا  تسا  تراـبع  رود )) ))
تـسا ب ))   )) ندوب تلع  ب ))   )) رب آ ))  )) ققحت يانعم  و  آ ))  )) رب ب ))   )) و ب ))   )) رب آ ))  )) نتـشاد فقوت  لثم  ( 12  ) هطساوالب
مزاول اریز  تسا ؛  تایهیدب  زا  رود  نالطب  لولعم و  مه  يرگید و  يارب  تسا  تلع  مه  کی  ره  سپ  سکعلاب ،  نینچمه  و  آ ))  )) رب

رد تسوا  یتسین  نادقف و  تیلولعم ،  همزال  اریز  دشابن ؛  مه  دشاب و  مه  دـیاب  دـحاو  نآ  رد  دـحاو  یـش ء  هک  تسا  نیا  نآ  هدـساف 
ققحت تیلع ،  همزال  هچنانچ  تلع  هبترم 
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لوـلعم ب ))   )) هکنیا ثیح  زا  وا و  یتـسین  مدـع و  تسا  بجاو  تسه  ب ))   )) لوـلعم هکنیا  ثیح  زا  آ ))  )) ـالثم تـسا ؛  یتـسه  و 
رب یـش ء  مدـقت  زین  دوخ و  سفن  يارب  زا  تسا  یـش ء  ندوب  تلع  رود ،  هدـساف  مزاول  زا  وا و  ققحت  یتسه و  تسا  بجاو  تسوا ، 

 (( . ب  )) يارب تسا  لولعم  هکنیا  ثیح  زا  آ ))  )) رب تسا  مدقم  ب ))   )) يارب تسا  تلع  هکنیا  ثیح  زا  آ ))  )) الثم دوخ ؛  سفن 

عیمج یش ء و  نآ  تقو  چیه  هک  تسا  نیا  شا  همزال  هیهانتم و  ریغ  روما  رب  یـش ء  ققحت  فقوت  زا  تسا  ترابع  لسلـست ))   )) اما و 
هلـسلس رگا  سپ  نآ ،  تلع  دوجو  زا  لـبق  لولعم  دوجو  تسا  تـالاحم  زا  اریز  دـندرگن ؛  دوجوم  تسا ،  نآ  رب  فوقوم  هک  يروما 
مییوگ یم  یعطق  لقع  مکح  هب  اذل  دندرگن و  دوجوم  هلسلس ،  نآ  داحآ  زا  کی  چیه  هک  دمآ  دهاوخ  مزال  دش ،  هیهانتم  ریغ  للع ، 

 ، ندیدرگ ققحتم  ندش و  تسه  رد  کی  ره  اریز  دـشاب ؛  هدوب  تاذـلاب  بجاو  هک  يدوجوم  هب  دـنوش  یهتنم  دـیاب  تانکمم  عیمج 
(13  . ) تسا تاّذلاب  دوجولا  بجاو  هک  یللعلا  تلع  هب  دنوش  یهتنم  تانکمم  هلسلس  دیاب  سپ  تلع ،  هب  دنراد  یتاذ  جایتحا 

دنوادخ تی  ؤر  ناکما  مدع 

ُهُّبَر ُهَمَّلَک  اِنتاقیِمل َو  یسُوم  َءاج  اَّملَو  )

َْکَیِلا ْرُْظنَا  ینِرَا  ِّبَر  َلاق 

ِلَبَْجلا َیِلا  ْرُْظنا  ِنِکل  ینیرَت َو  َْنل  َلاق 

(14  . . . ( . ) ینیرَت َفْوَسَف  ُهَناکَم  َّرَقَتْسا  ِنِاَف 

س 3

دومن لا  ؤس  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  زا  یسابع  نومءام  قوف ،  هیآربانب 
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هک ار  یباوج  صخلم  دیدرگ ،  راتساوخ  ار  ادخ  تی  ؤر  دوش ،  یمن  هدید  ادخ  تسناد  یم  دوب و  ربمغیپ  هکنآ  اب  یـسوم  هنوگچ  هک 
؟  دییامرف نایب  تخاس  عناق  ار  نومءام  دندومرف و  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح 

 : ج

هک تسا  نیا  تسا ،  يورم  اضرلارابخا )) نویع   )) باتک رد  هچنآ  ربانب  دومرف ،  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترـضح  هک  ار  یباوج  هصالخ 
موق هب  نوچ  نکیل  دوش  هدید  مشچ  هب  هکنیا  زا  تسا  هزنم  یلاعت  يادخ  هک  تسناد  یم  مالّسلا )  هیلع  یـسوم (  ترـضح  دندومرف : 
رفن داتفه  سپ  میونـشب ،  ار  ادخ  مالک  مهام  هکنیا  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  دنتفگ  هدومرف ،  ملکت  وا  هب  دنوادخ  هک  داد  ربخ  دوخ 

دـیامرف و ملکت  وا  اب  هک  دومن  تلءاسم  دـنوادخ  زا  تفر و  الاب  شدوخ  داد و  ياج  روط  هوک  نییاپ  ار  ناشیا  دـیزگرب و  ار  ناشیا  زا 
توص قلخ  تخرد ،  زا  دـنوادخ  هکنیا  تلع  هب  دندینـش  تهج  شـش  زا  ار  ادـخ  مالک  ناشیا  سپ  دناونـشب ،  ار  شمالک  ناـشیا  هب 

نیا نوچ  مینیبب  ار  ادـخ  اراکـشآ  هکنیا  ات  تسا  دـنوادخ  مالک  نیا  هک  مینک  یمن  قیدـصت  میروآ و  یمن  ناـمیا  دـنتفگ  سپ  دومرف 
 ( مالّسلا هیلع  یسوم (  ترضح  دندش .  كاله  هک  داتسرف  يا  هقعاص  ناشیا  رب  دنوادخ  دندومن ،  یشکرس  دنتفگ و  ار  گرزب  لوق 
ار اهنآ  يدرب و  دوخ  هارمه  ار  رفن  داـتفه  نیا  دـنیوگ  یم  نم  هب  میوگب ؟  هچ  لیئارـسا  ینب  هب  متـشگرب  هک  یماـگنه  ایادـخ !  تفگ 

 : دنتفگ ندش  هدنز  زا  سپ  دومرف و  هدنز  ار  ناشیا  دنوادخ  یتشک . 
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ار وا  میـسانشب  سپ  تسا  هنوگچ  دنوادخ  هک  هدب  ربخ  ام  هب  نآ  زا  سپ  دـهدب ،  وت  ناشن  ار  شدوخ  هک  هاوخب  ادـخ  زا  یـسوم !  يا 
 . شنتخانش قح 

 . دوش یم  هتخانـش  تامالع  تایآ و  هب  درادن و  تیفیک  دوش و  یمن  هدید  مشچ  هب  دنوادخ  موق !  يا  دومرف  مالّـسلا )  هیلع  یـسوم ( 
نیا نخـس  يدینـش  وت  ادنوادخ !  درک  ضرع  مالّـسلا )  هیلع  یـسوم (  ییامنب .  ار  لا  ؤس  نیا  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  دنتفگ  سپ 

 ، هاوخب دنتساوخ  وت  زا  هک  ار  هچنآ  دیسر  یحو  مالّسلا )  هیلع  یـسوم (  هب  تسا .  ناشیا  حالـص  ار  هچنآ  یناد  یم  رتهب  وت  ار و  موق 
 : دومرف دنوادخ  منیبب .  ار  وت  ات  هد  نم  ناشن  ار  تدوخ  ادنوادخ !  درک :  ضرع  مالّسلا )  هیلع  یسوم (  تقو ،  نیا  رد 

دومرف یلجت  نوـچ  ینیب .  یم  ارم  دریگ ،  رارق  شدوـخ  ياـج  رد  رگا  سپ  هوـکب ،  نک  رظن  نکیلو  دـید  یهاوـخن  ارم  تقو  چـیه  ))
مالّسلا هیلع  یسوم (  درک ،  هزیر  هزیر  ار  هوک  دومرف ،  رهاظ  نآ  رد  ار  دوخ  تایآ  زا  يا  هیآ  هک  بیترت  نیا  هب  هوک  رب  شراگدرورپ 

دوخ موق  تلاـهج  زا  نم  هک  یتسرد  هب  يوش ،  هدـید  هکنیا  زا  اراـگدرورپ !  وت  یهزنم  تفگ :  دـمآ  دوخ  هب  نوچ  داـتفا ،  شوهدـم 
ناـمیا هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  هک  یتسرد  هب  يوش و  یمن  هدـید  هک  وت  تفرعم  زا  متـسناد  یم  هچنآ  هب  متـشگزاب  مدرک و  هبوت 

 (( . يوش یمن  هدید  وت  هکنیا  هب  ما  هدروآ 
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(15)

لدع ثحبم 

س 4

(16 ( . ) َنیرِکاْملاُْریَخ ُهّللاَو  ُهّللاَرَکَمَو  اوُرَکَمَو  )

؟  تسیچ هدنب  رکم  اب  ادخ  رکم  قرف 

 : ج

دوخ دساف  ضرغ  هب  ندیـسر  ریغ و  رب  يالیتسا  دوخ و  سفن  ظفح  يارب  ناگدنب  هک  تسا  هعدخ  بیرف و  زا  ترابع  هدنب ))  رکم  ))
 . دنیامن یم 

دیامرف یم  يراج  شا  هدنب  تشز  لمع  لباقم  رد  هک  رهق  ماقتنا و  تبوقع و  عون  کی  زا  تسا  ترابع  لاعتم ))  دنوادخ  رکم  اماو  ))
رافک و نداد  تلهم  نآ  و  ءالما ))  )) لثم تسا  ماقتنا  رهق و  دروم  هک  دنادن  دشاب و  یفخم  هدنب  رب  هک  تسا  یقیرط  زا  تبوقع  نآ  و 

 : ددرگ دایز  ترخآ  رد  ناشتبوقع  قاقحتسا  هجیتن  رد  دوش و  دایز  ناشیا  نایغط  ات  تسا  قاسف 

(17  . . . ( . ) اْمِثا اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  یلُْمن  امَّنِا  ) . . . 

 ( : مالّسلا هیلع  اضرلا ( نع  و 

(( . ءالم الا  نم  دشا  یشب ء  هّللا  مهبذع  ام  هّللاَو  ))

هجیتـن رد  داـیز و  ناـشهانگ  اـت   ) نداد تلهم  زا  رت  تخـس  يزیچ  هب  ار  ناـشیا  دومرفن  تبوقع  دـنوادخ  دـنگوس !  ادـخ  هب   : )) ینعی
( (( . دوش رتدایز  ناشباذع 

رثا رد  ات  دهدب  وا  هب  هزات  تمعن  دنوادخ  دـیامن ،  هزات  هانگ  يا  هدـنب  هاگره  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هک  جاردتـسا ))   )) دـننام زین  و 
هدنب هک  یماگنه  تسا  يورم  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ترضح  زا  هچنانچ  دنکن ؛  رافغتسا  دنیبن و  یـصاع  ار  دوخ  تمعن ،  هب  لاغتـشا 

هب ار  وا  دـنوادخ  شلاـبند  درک ،  یهاـنگ  رگا  يا  هدـنب  نینچ  سپ  دراد ،  ریخ  هدارا  وا  هـب  تـسا و  دـنوادخ  فـطل  رظن و  دروـم  يا 
التبم یتحاران 
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 ، داتفا دنوادخ  فطل  رظن  زا  يا  هدنب  هک  یماگنه  دیامن و  كاپ  هانگ  نآ  زا  ار  دوخ  دنک و  يروآدای  وا  هب  ار  رافغتـسا  ات  دیامرف  یم 
نآ هب  دـنک و  یم  شومارف  ار  رافغتـسا  هجیتن  رد  دـیامرف و  یم  تیانع  وا  هب  يا  هزات  تمعن  شلاـبند  هب  دـنوادخ  درک ،  یهاـنگ  سپ 

(18 (( . ) دنناد یمن  هک  ییاج  زا  میریگ  یم  ار  اهنآ  هجرد   : )) دنوادخ هدومرف  تسا  نیا  دیامن .  یم  تموادم  هانگ 

يارب رگیدکی  اب  ناگدنب  رکم  دنچره  رگیدکی  هب  ناگدنب  رکم  اب  تسا  هیبش  نوچ  رکم ،  هب  هیهلا  تبوقع  عون  نیا  هیمست  هجو  اما  و 
هلمجلاب تسا و  هدنوشرکم )   ) دروم قاقحتسا  اب  تبوقع  عون  نیا  تسا و  لدع  ماقتنا و  يارب  یهلا  تبوقع  نیا  ملظ و  سفن و  ظفح 

نیا یلو  دـنام  یم  هجیتن  یب  ابلاغ  هطاحا  یمک  زجع و  رثا  رد  دابع  رکم  زین  تسا و  ضرغ  رد  فالتخا  لـمع و  تروص  رد  تهاـبش 
 : هدومرف شدوخ  اذل  دوش و  یم  لصاح  ضرغ  شا  هطاحا  تردق و  تیمامت  رثا  رد  هیهلا  تبوقع  عون 

(19 ( . ) َنیرِکاْملاُْریَخ ُهّللاَو  ) . . . 

(20  . . . ( . ) ارکم ُعَرسَءا  ُهّللا  ) . . . 

(21 ( . ) ٌنیتَم يْدیَک  َّنِا  ْمَُهل  یْلُما  (َو 

 : لثم دنیوگ  ادخ  فرط  زا  رکم  مه  ار  تبوقع  تسا  حیحص  دوش ،  یم  عقاو  هدنب  رکم  لباقم  رد  یهلا  تبوقع  نوچ  ای  و 

(22  . . . ( . ) اُهْلثِم ٌهَئِّیَس  ٍهَئِّیَس  اُؤازَجَو  )

 : ینعی

 (( . تسا نآ  دننام  يدب  يدب ،  شاداپ  ))

لدع تازاجم و  نوچ  تسین ؛  یقیقح  هئیس  هئیس ،  یفالت  هکنآ  لاح  و 
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اب رکم  هدـنب ،  رکم  يازج  دوـش  هتفگ  هک  تسا  حیحـص  تسا و  يدـب  يدـب ،  يازـس  دوـش  هتفگ  هک  تسا  حیحـص  اـظفل  یلو  تسا 
 . ِِهلْهَِاب ِّالا  یِّیَّسلا ُء  ُرْکَْملا  ُقیحَیالَو  دب . . . (  رکم  هب  ار  هدنب  رکم  اذل  تسا و  لدع  هکلب  تسین  مومذم  رکم  وا  اب  رکم  دنچره  تسوا 

 . تسا هدومرف  ریبعت  ( 23 . . ()

ای تعفنم  هب  ندیسر  يارب  تسا  هیفخ  بابـسا  ندروآ  تسد  هب  یـشک و  هشقن  ییوج و  هراچ  يانعم  هب  هلیح  رکم و  هک  تسناد  دیاب 
ندیسر يارب  هک  تسا  نآ  بوخ  رکم  یناطیـش ، ))  تشز و  رکم  ینامحر و  بوخ و  رکم   ، )) تسا مسق  ود  رب  نآ  ترـضم و  عفد 
يرگید ای  دوخ  هب  نایز  ترـضم و  ندیـسر  زا  يریگولج  يارب  هکنیا  ای  دـنک و  یـشک  هشقن  تسرد  ییاـههار  زا  یلـالح  تعفنم  هب 

ضرغ هب  ییوج  هراچ  هصالخو  دـنک  یـشیدنا  هراـچ  يرگمتـس ،  رـش  زا  رگید  یمولظم  اـی  دوخ  تاـجن  يارب  دـنک و  ییوج  هراـچ 
يارب هکنیا  لثم  دـنک  یـشیدنا  هراچ  یناطیـش  ضرغ  هب  هک  تسا  نآ  دـب  رکم  تسا .  حودـمم  هدیدنـسپ و  اعرـش  القع و  حـیحص ، 
 . دنک یشک  هشقن  یقح  تابثا  روهظ و  زا  يریگولج  يارب  ای  یمولظم  هب  متس  نایز و  ندناسر  ای  دشاب  یمارح  تعفنم  هب  ندیسر 

ياه هشقن  ینعی  تسا  حودمم  حیحص و  رکم  نامه  هک  تسین  یکـش  یهلا ،  رکم  اما  و  تسا .  یمدآ  رکم  هب  عجار  دش  هتفگ  هچنآ 
ار نآ  نارادفرط  نید و  دنادرگ ،  یم  رب  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  رکم  ياهنایز  دیامرف ،  یم  لطاب  ار  ناراکمتس  یناطیش 
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 . دیامرف یم  بلاغ  نانمشد  رب 

 . دیامرف یم  رکم  اهنآ  هب  ناگ  هشیپ  متس  ناراکهنگ و  رکم  ربارب  رد  ینعی  تسا  يوناث  یئازج و  رکم  یهلا ،  رکم  هکنآ  رگید 

 . ددرگ یم  لقن  تسا  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  یهلا ،  رکم  يانعم  ندش  راکشآ  يارب 

(24 ( . ) َنیِرِکاْملاُْریَخُهّللاَو ُهّللاَرَکَم  اوُرَکَمَو َو  )

یناطیش ياهحرط  اب  دندیشک و  هشقن  ینعی  دندرک ؛  رکم  شنییآ ،  وا و  يدوبان  يارب  مالّـسلا )  هیلع  حیـسم (  نانمـشد  دوهی و  ینعی 
حیـسم و ناج  ظفح  يارب  ینعی  دومرف ؛  رکم  اهنآ  رکم  ربارب  رد  مه  دنوادخ  دـنریگب و  ار  یهلا  توعد  نیا  ولج  دنتـساوخ  یم  دوخ 

 . تسا نایوج  هراچ  نیرتهب  دنوادخ  دش و  بآرب  شقن  اهنآ  ياه  هشقن  دومن و  ییوج  هراچ  درک و  ریبدت  شنییآ ، 

هک یبش  رد  ات  دوب  سوساج  نطاب  رد  قفاـنم و  یلو  دـش  مالّـسلا )  هیلع  حیـسم (  ترـضح  نییراوح  ءزج  ادوهی ))  )) ماـن هب  یـصخش 
ار ادوهی  دوب ،  یکیرات  بش  درک ،  ربخ  اب  ار  دوهی  قفانم ،  نیا  دوبن ،  وا  اب  یـسک  نییراوح  زا  دوب و  اـهنت  یلحم  رد  حیـسم  ترـضح 
ار مالّسلا )  هیلع  حیسم (  دنوادخ  دش ،  دراو  ادوهی  نوچ  میشکب ،  ار  وا  ات  روآ  نوریب  ار  مالّـسلا )  هیلع  حیـسم (  وش و  لخاد  دنتفگ 
هچ ره  دنتفرگ و  ار  وا  اذل  دوب ،  هدومن  حیسم  لکش  هب  ار  وا  دنوادخ  تشگرب و  دوهی  يوس  هب  دیدن ،  ار  وا  ادوهی  نوچ  داد و  تاجن 

هب شوگ  مالّسلا )  هیلع  حیسم (  هن  متسه  ادوهی  نم  درک  دایرف 
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هب بش  نآ  رد  تشاد و  مالّسلا )  هیلع  حیسم (  هب  يدایز  تهابش  ادوهی  دنا  هتفگ  یضعب  و  دنتـشک .  ار  وا  هرخ  الاب  دندادن و  شفرح 
 . دش هتشک  ریگتسد و  وا  ياج 

اوُرَفَک َنیذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ِْذا  (َو 

َكوُجِرُْخی ْوَا  َكُوُلتْقَی  ْوَا  َكُوِتْبُثِیل 

(25 ( . ) َنیرِکاْملا ُریَخ  ُهّللا  ُهّللاُرُکْمَی َو  َنوُرُکْمَی َو  َو 

رکم دننک و  دیعبت  ای  دنـشکب  ای  دـننک  سبح  ار  وت  هک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم ( يا  وت  اب  دـندرک  رکم  رافک  نوچ  و   : )) ینعی
 (( . تس اهوج  هراچ  نیرتهب  دنوادخ  داد و  تاجن  ار  وت  دومن و  لطاب  ار  اهنآ  رکم  سپ  دومرف ،  رکم  مه  دنوادخ  دندرک و  یم 

 ، دـننک هشیدـنا  هـلآ )  هـیلع و  هـّللا  یّلــص  دـمحم ( ترــضح  ندرب  نـیب  زا  هراـبرد  اـت  دـندش  عـمج  هودــنلاراد  رد  شیرق  ناـگرزب 
ات دـیناسر  وا  هب  نان  بآ و  يا  هنزور  زا  تسب و  مکحم  وا  رب  ار  رد  دومن و  سوبحم  يا  هناخ  رد  ار  وا  دـیاب  تفگ :  يرتخبلاوبا ))  ))

 . دریمب

 . داد دنهاوخ  تاجن  ار  وا  شنارای  ریاس  مشاه و  ینب  اریز  تسا ؛  لطاب  يءار  نیا  تفگ :  يدجن ))  خیش  ))

 . دریمب یکاروخ  یب  زا  ات  درک  اهر  نابایب  رد  تسب و  يرتش  رب  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم ( دیاب  تفگ :  ورمع )) نب  ماشه  ))

دیامن و یم  بذـج  دوخ  هب  ار  اهنآ  دراد  هک  یتحاصف  اب  دـنک و  یم  دروخرب  برع  لیابق  هب  هار  رد  امتح  تفگ :  يدـجن ))  خیـش  ))
گنج امش  اب  هدش  تسدمه  اهنآ  اب  هجیتن  رد  دنهد و  یم  شتاجن 
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 . دومن دهاوخ 

دوش رشتنم  لیابق  رد  وا  نوخ  دنشکب و  ار  وا  قافتا  هب  ات  میبلطب  رفن  کی  يا  هلیبق  ره  زا  هک  تسا  نآ  نم  يءار  تفگ :  لهجوبا ))  ))
 . دنوش یم  یضار  نوخ )  لوپ   ) هید نتفرگ  هب  راچان  هب  درک  دنناوتن  هبراحم  لیابق  مامت  اب  مشاه  ینب  و 

قیدصت ار  وا  همه  هدوب و  يدجن  خیـش  يءار  ائادتبا  رظن  نیا  دنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا .  تسرد  يءار  نیا  تفگ :  يدجن ))  خیـش  ))
بش رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هناخ  رود  یگمه  هک  دنداد  رارق  دیبلط و  ار  یسک  يا  هلیبق  ره  زا  لهجوبا  سپ  دندرک . 

دنوادخ رما  تفگ  داد و  ربخ  ادخ  لوسر  هب  ار  شیرق  رکم  لیئربج  دنـشکب ؛  ار  وا  مه  اب  هتخیر و  هناخ  لخاد  هب  سپـس  هدش ،  عمج 
رد شاب و  نم  ياج   : )) دومرف نینم  ؤملاریما  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  سپ  يوش ،  جراخ  هّکم  رهش  زا  بشما  هک  تسا 
 . تفر روث )) راغ   )) تمـس هب  دـش و  نوریب  هناخ  زا  سپ  دـنیاین . )) نم  لابند  هب  دـننیبن و  یلاخ  ارم  ياج  شیرق  اـت  باوخب  نم  رتسب 

فارطا بش  نآ  رد  سپ  تسا ،  هدیباوخ  رتسب  رد  هناخ و  رد  ترضح  نآ  هک  دروآ  ربخ  دنداتسرف  هناخ  هب  سوساج  رفن  کی  شیرق 
نینم ؤملاریما  دندش ،  دراو  هناخ  رد  ترضح  نآ  نتشک  يارب  هحلسا  اب  یگمه  حبص  کیدزن  دندرک ،  هرصاحمار  ترضح  نآ  هناخ 

؟  دیهاوخ یم  ار  یسک  هچ  دیا و  هدمآ  راک  هچ  يارب  دومرف  تساخرب و  ياج  زا 

دنتفگ
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؟  تساجک وا  وگب  میهاوخ ،  یم  ار  دمحم  : 

 ، دندیسر روث  راغ  کیدزن  ات  دنتفر  تخانش  یم  ار  اپ  در  هک  یسک  یهارمه  هب  دندش و  نوریب  شیرق  مدوبن .  وا  نابهگن  نم  دومرف : 
نیا دـیاب  دوب  هدـش  راغ  لخاد  دـمحم  رگا  دـنتفگ  شیرق  هک  يروط  هب  دـندرک  تسرد  هناخ  راغ ،  رد  اـهتوبکنع  دـنوادخ  ماـهلا  هب 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  دنتشگرب و  سپ  تسا  هدشن  راغ  لخاد  دمحم  امتح  سپ  دشاب ،  هدش  بارخ  هراپ و  اهتوبکنع  ياهرات 
 . دومرف ترجه  هنیدم  تمس  هب  زور  هس  زا  سپ  هلآ ) 

لدع نیع  یئازج و  ادخ  رکم  هدوب و  متـس  ییادتبا و  یناطیـش و  رکم  هکنیا  نیکرـشم و  رکم  يانعم  دـش  هتـسناد  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
 . تسا هدوب 

(26  (( . ) نیرمالا نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال  ))

س 5

؟  دییامرفب حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  ثیدح  نیا 

 : ج

تردق و هنوگ  چیه  دنشاب و  یلاعت  قح  هدارا  يارب  تلآ  هلزنم  هب  روبجم و  دب  کین و  لامعا  رد  قلخ  هک  تسینربج  ینعی  ربجال )) ))
هک ار  رایتخا  يدابم  دـنیب و  یم  راتخم  نادـجولاب  ار  دوخ  یلقاع  ره  اریز  تسا ؛  تاّیهیدـب  زا  ربج  نالطب  دنـشاب و  هتـشادن  يراـیتخا 

شلاعفا عوقو  هک  دراد  نیقی  دبای و  یم  دوخ  رد  تسا  نآ  عوقو  هدارا  نآ و  هب  مزع  نآ و  هدیاف  هب  قیدصت  یش ء و  روصت  زا  ترابع 
باـتک رد  همحرلا  هیلع  یمق  ققحم  اذـل  تسین )  هشعر  بحاـص  رد  یتردـق  راـیتخا و  هدارا و  چـیه  هک   ) تسین هشعر  تکرح  لـثم 

اهبهذم يربج  رگا  دیامرف :  یم  نیناوق 

شسرپ  82www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا رثا  یب  وغل و  یهیدب ،  رما  لباقم  رد  دنروایب ،  ربج ،  تابثا  يارب  لیلد  رازه 

القع دـشاب ،  روبجم  تیـصعم  تعاـط و  رد  هک  یـسک  اریز  تسا ؛  يورخا  باـقع  باوث و  قاقحتـسا  لاـطبا  لوق ،  نیا  همزـال  زین  و 
رس وا  زا  یحیبق  راک  یـسک  رگا  هکنآ  لاح  درادن و  مه  يویند  مذ  حدم و  قاقحتـسا  هکلب  دش ،  دهاوخن  قحتـسم  ار  باقع  باوث و 

هطـساو هب  ار  دوخ  یلقاـع  ره  هکلب  دـنناد ،  یمن  شروذـعم  هتـسناد و  مزـال  ار  وا  تبوقع  تسا و  مذ  قحتـسم  ـالقع  عـیمج  دزن  دز ، 
 . دنک یم  تمالم  تسا ،  هدز  رس  وا  زا  هدوب و  عرش  لقع و  فالخ  رب  هک  یتشز  ياهراک 

راـیتخا ماـت و  لالقتـسا  ناـشدوخ و  هب  داـبع  روما  يرازگرب  زا  تسا  تراـبع  ضیوفت ))   . )) تسین مه  ضیوفت  و  ضیوفت ))  ـالو  ))
تسا نادجولا  سحلاب و  ربج  نالطب  لثم  مه  ضیوفت  نالطب  دنشاب و  ءاشیام  لعاف  روما  عیمج  رد  هک  يوحن  هب  ناشیا  نتـشاد  قلطم 

هدش ادیپ  عنام  شدارمو  وا  هدارا  نیب  هدش و  لیاز  وا  مزع  دعب  هدومن و  مزع  ار  يروما  هک  هدرک  هبرجت  هبترم  نارازه  یلقاع  ره  اریز   ؛
هدش عقاو  سکعلاب  دریگن ،  ماجنا  هک  هتساوخ  ار  يروما  هدش و  هجاوم  يدارمان  یماکان و  اب  دریگب و  ماجنا  هک  هتـساوخ  ار  يروما  و 

نتسکش اهمیمصت و  نتفر  نیب  زا  هب  متخانش  ار  ادخ   : )) دومرف هک  تسا  يورم  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترضح  زا  اذل  تسا و 
اه هدارا  اهتّمه و 

(27  ( . ) ممهلا ضقنو  ُدْوُقُْعلا  ِّلحو  مئازعلا  خسفب  هناحبس  هّللا  تفرع  )

شسرپ  82www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


 : هک تسا  هتسناد  نیقی  هب  هکنآ  لاح  دنیب و  یمءاشیام  لعاف  ریثءات و  رد  لقتسم  ار  دوخ  لقاع  مادک 

(28 (( . ) اروشن الو  هویح  الو  اتوم  الو  ارض  الو  اعفن  هسفنل  کلمی  ال  ))

لعاف لقتسم و  قلخدنتفگ  هک  یتقو  اریز  دنوش ؛  لیاق  اکرـش  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  هلزتعم  هب  بوسنم  ضیوفت  بهذم  همزال  زین  و 
هب تبـسن  ار  دـنوادخ  تردـق  هک  هلزتعم  زا  یـضعب  لوق  اصوصخ  دنتـسه  یلاعت  قح  فیدر  تیلعاف  تهج  رد  سپ  دنتـسه  ءاشی  اـم 

 . دننک یم  یفن  دابع ،  تاردقم 

ادخ تیـشم  هک  دـنجاتحم  هیرایتخا  لاعفا  عیمج  رد  هکلب  دنتـسین  رایتخ  الا  مات  ایو  رایتخ  الا  بولـسم  قلخ  نیرمالا ، ))  نیب  رما  لب  ))
فرط زا  تردـق  تایح و  هضافا  هب  لاعفا  عیمج  رد  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  لاحم  لـعف ،  رودـص  ّـالا  دریگ و  رارق  ناـشیاراک  قفاوم 

تیـصعم و رودص  هچنانچ  دنتـسه  یلاعتقح  تاقیفوت  هب  جاتحم  کین  لاعفا  عیمج  رد  زین  و  دنجاتحم .  هنءاش  لج  تیدحا  ترـضح 
تسا و دبع  دوخ  قاقحتـسا  رثا  رد  کی  ره  نالذخ  قیفوت و  هتبلا  تسوا و  رایتخا  ءوس  هب  دبع  يراذگاو  ینعی  نالذـخ  رثا  رد  رورش 

 : دومرف دومن ،  لا  ؤس  هّللابالا ))  هوق  الو  لوحال   )) يانعم زا  هک  یصخش  باوج  رد  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترضح  اذل 

 (( . هّللا نوعب  الا  هّللا  هعاط  یلع  انل  هوق  الو  هّللا  همصعب  الا  هّللا  یصاعم  نع  انب  لوح  ال  ))

رگم تسین  ادخ  تعاط  رد  ام ،  يارب  ییورین  چیه  دنوادخ و  يرادهگن  هب  رگم  تسین  ادخ  ياهتیـصعم  رد  ام ،  يارب  ییورین  چـیه  ))
(( . دنوادخ کمک  هب 

رد و 
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 (( . هّللا نالذخب  رشلاو  هّللا  قیفوتب  ریخلا   : )) دومرف رگید  ثیدح 

 (( . تسادنوادخ ندرکراذگاو  هب  يدب  رش و  تسادخ و  يرای  فطل و  هب  یکین  ))

س 6

اما هدیـسر  ای  هدیـسرن  اهنآ  شوگ  هب  مالـسا  مسر  مسا و  ادـبا  هک  دنـشاب  اکیرمآ  ای  اقیرفآ  ایلارتسا ،  هراق  رد  یـصاخشا  تسا  نکمم 
؟  تشاد دنهاوخ  یلاح  هچ  گرم  زا  دعب  تسین ،  نکمم  اهنآ  يارب  مالسا  هب  یسرتسد 

 : ج

القع دنتـسین  باتع  باقع و  دروم  دش و  دهاوخن  اهنآ  زا  یلا  ؤس  دوب و  دنهاوخن  بذعم  گرم  زا  دعب  روبزم  صاخـشا  تسین  یکش 
یم نآرق  القن  اما  تسین و  مامت  اهنآ  رب  تجح  نوچ  تسا ؛  یهلا  لدـع  فالخ  اـهنآ  زا  هذـخا  ؤم  تسا  یهیدـب  ـالقع  اـما  ـالقن .  و 

 : دیامرف

ُهّللا َناک  ْمُْهنَع َو  َوُفْعَی  ْنَا  ُهّللا  یَـسَع  َِکئلوُاَف  الیبَس  َنوُدَتْهَی  الَو  ًهَلیح  َنوُعیطَتْـسَی  ِنادـْلِْولاَو ال  ِءاسِّنلاَو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیفَعْـضَتْسُْملا  ِّالا  )
(29 ( . ) اروُفَغ اّوُفَع 

دنرادن و يزاس  هراچرب  ییاناوت  تعاطتسا و  هک  ناکدوک  نانز و  نادرم ،  زا  دنزجاع  فیعـض و  عقاو  بسح  هب  هک  یناسک   : )) ینعی
وفع یلاعت  يادخ  هک  تسا  دیما  ناگراچیب ،  هورگ  نآ  سپ  دنسانش  یمن  دنریگ ،  رارق  نامیا  لحم  هب  رارف و  رفک  لحم  زا  هک  یهار 

 (( . تسا ناهانگ  هدنزرمآ  هدننک و  وفع  دنوادخ  ناشیا و  زا  دیامرف 

دـنلوقعلا و رـصاق  هک  دنـشاب  یناسک  اهنآ  ءاسن ،  لاجر و  زا  ( 30  (() نیفعـضتسم اما  و   : )) دـیامرف نیدـحوملا ))  هیافک   )) باتک رد 
ای هدیسرن  ناشیا  شوگ  هب  نامیا  مالسا و  مسا  هکنیا  ای  ناشیا ،  لقع  فعض  تهج  هب  دشاب  هدشن  ناشیارب  یتجح  مامتا 
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دنا و هدرم  هدوب و  تیلهاج  نامز  رد  هک  یناسک  مکبا و  مصا و  نونجم و  هلبا و  نوچ  دنا ؛  هتشادن  نامیا  مالسا و  لیصحت  رب  تردق 
 . دشاب هدشن  مامت  وا  رب  تجح  هک  تسا  یسک  فعضتسم ))   )) اهنآ همه  عماج 

ینعی قاسف ))   )) و دنریمب .  رفک  اب  دـننکن و  لیـصحت  ار  ازج  زور  ادـخ و  هب  نامیا  دوخ ،  رمع  تدـم  رد  هک  ییاهنآ  ینعی  رافک )) ))
زا سپ  اهنآ  باذع  يراتفرگ و  دـنریمب ،  هبوت  نودـب  هدزرـس و  اهنآ  زا  اوران  مارح و  ياهراک  هک  ییاهنآ  نارگمتـس و  ناراکهنگ و 

بذـعم ناشریـصقت  رادـقم  هب  دـندوب ،  رـصقم  رگا  دـنرادن و  یباذـع  دـندوب ،  رـصاق  رگا  هک  تساهنآ  ریـصقت  روصق و  عباـت  گرم 
 . دوب دنهاوخ 

رتم کی  تقلخ  بسح  هب  وا  تماق  هک  یـسک  الثم  تسا ؛  ندرک  یهاتوک  يانعم  هب  ریـصقت ))  )) ندوب و هاتوک  ياـنعم  هب  روصق )) ))
یتیلو و ؤسم  دریمب  هدوبن ،  وا  سرتسد  رد  اود  ای  كاروخ  هکنیا  رثا  رد  هراـچیب  نیا  دـشاب و  يرتم  ود  رد  وا  ياود  اـی  ماـعط  دـشاب و 

اود ای  كاروخ  دزیخرب و  تسناوت  یم  هکنیا  اب  دشاب  هتـسشن  نکیل  هدوب  رتم  ود  وا  تماق  هک  یـسک  درادن و  گرم  زا  سپ  يراتفرگ 
تسا لو  ؤسم  رصقم و  یصخش  نینچ  دریمب ،  اود  ای  كاروخ  كرت  ببـس  هب  هکنیا  ات  دزیخنرب  یلو  دروخب  درادرب و  يرتم  ود  زا  ار 

 . دوب دهاوخ  راتفرگ  بذعم و  شا  یشکدوخ  ربارب  رد  و 

دندومنن و بسک  ار  هقح  دیاقع  ریاس  ازج و  زور  ادخ و  هب  نامیا  لقع ،  دوبمک  رثا  رد  هک  یناسک  نیاربانب ، 
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لیصحت يارب  هدیسر  رگا  ای  هدیسرن  ناششوگ  هب  هقح  دیاقع  رخآ  ات  رمع  لوا  زا  هک  ییاهنآ  نینچمه  دنبذعم و  ریغ  رصاق و  دندرم ، 
بذـعم مه  اهنآ  دنـشاب ،  هدرک  یهاتوک  هکنیا  هن  دـندوب  رـصاق  تهج  نیا  زا  هصالخ  دـنا ،  هدوب  زجاع  اعقاو  دنتـشادن و  یهار  اهنآ 

 . دوب دنهاوخن 

قحان و هب  نتـشک  دـننام  دـشاب ؛  تباث  يرـشب  يرطف  لقع  قیرط  زا  اهنآ  یتشز  تمرح و  هک  یناهانگ  هب  تبـسن  سپ  قاسف ))   )) اما
شرفک تهج  زا  هک  يرفاک  نیاربانب ،  تسا ،  رـصقم  اعطق  اهنآ  بکترم  تسین و  اـهنآ  رد  روصق  يرگید ،  هب  زواـجت  متـس و  دـننام 

شـسفن لتق  تهج  زا  نکیل  دشابن  بذعم  شرفک  تهج  زا  دنچره  شگرم  زا  سپ  دشکب ،  قحان  هب  ار  یـسک  هاگره  دشاب ،  رـصاق 
زا نکیل  متـشادن ،  نامیا  بسک  يارب  یهار  متـسنادن ،  مدـیمهفن ،  دـیوگب  دـناوت  یم  شناـمیا  تهج  زا  اریز  دوب ؛  دـهاوخ  بذـعم 
رب ار  تجح  شنادجو  لقع و  نکیل  دوب  هدینشن  ار  یهلا  مکح  دنچره  تسا  هانگ  متـسناد ،  یمن  دیوگب  دناوت  یمن  سفن  لتق  تهج 

 . تسا هدرک  مامت  وا 

دش هتفگ  هک  یلیصفت  هب  دوب  رصاق  اعقاو  رگا  هزور  زامن و  كرت  دننام  دوش  تباث  دیاب  عرش  قیرط  زا  اهنت  هک  یناهانگ  هب  تبـسن  اما 
 . دوب دهاوخن  لو  ؤسم  بذعم و 

(31  . . . ( . ) ءاشَی نَم  يدْهَیَو  ُءاشَی  ْنَم  ُهّللا  ُّلُِضی  ) . . . 

س 7

افطل دـنک ،  یم  ینیگنـس  لقع  رب  هیآ  نیا  دـهاوخب ،  ار  هک  ره  دـنک  یم  هارمگ  دـهاوخب و  ار  هکره  یلاعت  يادـخدنک  یم  تیادـه 
یفاک تاحیضوت 

شسرپ  82www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


؟  دییامرف نایب  ار 

 : ج

 : تسانعم دنچ  لمتحم  هکرابم  هیآ 

دهاوخب هک  سک  ره  تیاده  رب  تسا  رداق  دنوادخ  ینعی  تلالـض .  تیاده و  رب  یلاعتقح  تردق  زا  دـشاب  رابخا  دارم  هکنیا :  یکی 
هلماعم نینچ  تسادخ ،  تمکح  یفانم  دبع ،  زا  رایتخا  بلـس  نوچ  نکیل  دناشکب ،  رـش  هب  ای  ریخ  هبور  ار  وا  اهرک  ای  اعوط  هکنیا  هب 

هن تسا  تردـق  لصا  زا  رابخا  هکراـبم  هیآ  اذـل  ددرگ و  یمن  ادـیپ  ازج  باوث و  قاقحتـسا  دـیامرفب ،  نینچ  رگا  اریز  دـیامرف ؛  یمن 
 . عوقو زا  رابخا 

هب مالّـسلا )  مهیلع  ) ایـصوا ایبنا و  طسوت  هب  نآ  اریز  تسین ؛  قیرط  هئارا  اـعطق  هکراـبم  هیآ  نیا  رد  تیادـه ))   )) زا دارم  هکنآ :  مود 
باوث قاقحتـسا  یفانم  نآ  اریز  تسین ؛  دبع  رایتخا  نودب  بولطم  هب  لاصیا  تیاده ،  زا  دارم  نینچمه  هدـش و  غالبا  نیفلکم  عیمج 

ار دبع  یلاعتقح  هک  تسا  نآ  قیفوت  تقیقح  تسا و  نالذخ  قیفوت و  هیآ ،  نیا  رد  تلالـض  تیاده و  هب  دارم  سپ  تسا ،  باقع  و 
دایز ار  شقوش  تاریخ و  هب  لیام  ار  شبلق  هکنیا  هب  ار  تداعـس  قیرط  وا  يارب  دیامرف  لیهـست  دهد و  رارق  دوخ  هصاخ  فاطلا  دروم 
غیرد وا  زا  تسا  تیـصعم  زا  شندش  رود  بجوم  هچنآ  دروآ و  مهارف  دنراد  تلاخد  وا  تداعـس  رد  هک  یجراخ  بابـسا  دـیامرف و 

نیا هک  تسا  یهیدب  دناشچب و  ار  تیـصعم  ترارم  تعاط و  توالح  دبع ،  هب  هک  تسا  نآ  تیاده  عون  نیا  لماک  هبترم  دیامرفن و 
دبع رایتخا  اب  تافانم  تسا ،  تداعس  هار  لیهست  زا  ترابع  هک  تیاده  عون 
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 : دوش یم  نینچ  هکرابم  هیآ  يانعم  نیاربانب ،  درادن و 

هک ار  سکره  دوخ ،  فاطلا  زا  دیامرف  یم  مورحم  دهاوخب و  هک  ار  سکره  تداعـس  بابـسا ،  عیمج  هب  دنوادخ  دـهد  یم  قیفوت  ))
( (( . دیامرف یم  راذگاو  شدوخ  هب  ینعی   ) دهاوخب

لوبق هطـساو  هب  تسا و  دبع  قاقحتـسا  زا  دبع  تلالـض  تیاده و  هب  وا  تیـشم  ینعی  تسین ؛  فازج  ادخ  تیـشم  هک  دـنامن  یفخم 
 : تسا هدومن  يدنوادخ  فاطلا  قحتسم  ار  دوخ  ایبنا  توعد  ندرک 

(32 ( . ) ْمُهیْوقَت ْمُهیتاَو  يًدُه  ْمُهَداز  اْوَدَتْها  َنیذَّلا  (َو 

 ، دومن رکـش  تفریذپ و  دبع  هاگره  دومرف ،  تیانع  هک  ار  تیادـه  زا  هبترمره  سپ  دراد ،  بتارم  ادـخ  تاقیفوت  تیادـه و  نوچ  و 
 . دیامن تیمورحم  نالذخ و  قحتسم  ار  دوخ  شرایتخا  ءوس  هب  دبع  تسا  نکمم  هچنانچ  اذکه  ددرگ و  یم  رتالاب  هبترم  قحتسم 

 . تسا تیافک  هجو  ود  نیمه  هدش و  رکذ  هکرابم  هیآ  يانعمردزین  يرگید  هوجو 

(33  . . . ( . ) ُءاشَی ْنَِمل  َِکلذ  َنوُدام  ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْشی  ْنَا  ُرِفْغَی  َهّللا ال  َّنِا  )

س 8

؟  دش دهاوخن  هیآ  نیا  لومشم  روطچ  تسا ،  دحوم  زین  نونکا  هدوب و  دحوم  ناطیش 

 : ج

رد ای  تعاط  رد  ای  قلخ  رد  یکیرش  یلاعت  يادخ  يارب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  كرش  اریز  هدوبن ؛  كرشم  ادتبا  رد  ناطیـش  دنچره 
تعاـطا ندومن  كرت  رفک ،  اریز  تسا ؛  رفک ))  ، )) كرـش زا  رتدـب  اـما  هدوـبن ،  ناطیـش  رد  كرـش  عوـن  نیا  دـنهد و  رارق  تداـبع 

كرشم زا  رتدب  هک  هدوب  رفاک  ناطیش  دیجم ،  نآرق  صن  هب  تسا و  رابکتسا  دانع و  يور  زا  یلاعتقح 

شسرپ  82www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


(34 ( . ) َنیِرفاْکلا َنِم  َناک  َرَبْکَتْساَو َو  یبَا  تسا . . . ( . 

رکذ مث  لاق :  مظعَءا ،  ثبخَءا و  كرـشلا و  نم  مدقَال  رفکلا  ّنا  ِهّللاو   : )) لاق مالّـسلا )  هیلع  رفعج ( یبا  نع  هرارز  نع  یفاکلا  یف  و 
(35  (( . ) كرشلا نم  مظعا  رفکلاف  دجسی ،  نا  یباف  مدال  دجسا  هل :  هّللا  لاق  نیح  سیلبا  رفک 

رفک روآدای  ماما  سپس  تسا .  رتگرزب  رتدیلپ و  تسا و  كرـش  زا  رتمیدق  رفک  هک  مسق !  ادخ  هب   : )) دومرف مالّـسلا )  هیلع  رقاب ( ماما 
كرـش زا  رتـگرزب  رفک  سپ  ندرک ،  هدجـس  زا  درک  يراددوخ  نک و  هدجـس  مدآ  يارب  دومرف  وا  هب  ادـخ  هک  یماـگنه  دـش  سیلبا 

 (( . تسا

 ( : مالّسلا هیلع  لاقف (  مدقَا ؟  امهَّیءا  كرشلا  رفکلا و  نع  لئسو  مالّسلا )  هیلع  هّللادبع (  یبا  نع  اضیا  هیفو  ))

دعب کـلذ  یلا  یعد  اـمنا  هّللاریغ و  هداـبع  یلا  عدـی  مـل  هنـال  كرـش  ریغ  هرفک  ناـکو  رفک  نـم  لوا  سیلبا  نا  کـلذو  مدـقَا  رفکلا 
(36  (( . ) كرشاف

سیلبا هکنآ  يارب  تسا  رت  شیپ  رفک  دومرف :  دنرت ؟  شیپ  كرش  رفک و  زا  کی  مادک  دش  لا  ؤس  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ماما  زا  ))
زا سپ  انامه  درکن و  توعد  ادخ  زج  يرگید  شتـسرپ  هب  وا  اریز  هدوبن ؛  كرـش  عون  زا  وا  رفک  دش و  رفاک  هک  تسا  سک  نیتسخن 

(( . دش كرشم  درک و  توعد  عوضوم  نیا  هب  نآ 

كرت ار  راگدرورپ  رما  هکنیا  يارب  شرفک  اما  تسا ؛  كرـشم  مه  رفاک و  مه  ناطیـش ،  هک  دیدرگ  رهاظ  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  و 
دومن
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) اضر ترضح  یتیاور  رد  و  تسا .  هدومن  هنءاش  لج  تیدحا  ترضح  تیدوبعم  تعاط و  قاقحتـسا  تیهولا و  راکنا  تقیقح  رد  و 
 . تسا هدومرف  ریبعت  دوحجلارفک ))  )) هب رفک  مسق  نیا  زا  مالّسلا )  هیلع 

تب دومن و  كرـش  هب  توعد  ار  اـهنآ  دـش .  لوغـشم  مدآ  ینب  ياوغا  هب  دـیدرگ و  میجر  هکنیا  يارب  نوعلم  نآ  ندوـب  كرـشم  اـما 
هکنیا زا  تسا  رتدب  هبترم  نارازه  نآ  هب  بیغرت  كرـش و  بهذم  عادبا  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  نوعلم  نآ  زا  امامت  هریغ  یتسرپ و 

 . نیکرشملا سءار  نیرفاکلا و  لوا  هنعللا  هیلع  وهف  دوش  كرشم  ییاهنت  هب  شدوخ 

رارق کیرـش  وا  يارب  هک  دزرمآ  یمن  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  هدوـمرف  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  هصـالخ 
 . دزرمآ یم  دهاوخب  سک  ره  زا  ار  رگید  ناهانگ  كرش ،  هانگ  زج  دنهد و 

سپ دوب ،  هدادـن  رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  نکیل  دومن ،  یچیپرـس  مدآ  يارب  ندرک  هدجـس  زا  اهنت  ادـتبا  رد  ناطیـش  نوچ  نیاربانب ، 
 . تسا ششخب  لباق  شناهانگ 

درک و راداو  كرش  عاونا  هب  ار  رشب  دش و  كرشم  زین  درک و  راداو  رفک  هب  ار  رشب  سپس  رفاک و  لوا  زا  ناطیش  هکنآ  باوج  هصالخ 
زا اهنت  هتـشاد ،  لوبق  ار  نیرفآ  ناهج  دنوادخ  ناطیـش ،  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسا و  هتـشادن  ادخ  هب  نامیا  هظحل  کی  لاح  ات  لوا  زا 

دنوادخ هب  نامیا  تسا  يراگدـیرفآ  ار  یتسه  ناهج  هکنیا  هب  قیدـصت  اهنت  مییوگ  یم  خـساپ  رد  هدـیزرو ،  تفلاخم  وا  رما  تعاطا 
دوخ و هک  تسا  نیا  هب  دنوادخ  هب  نامیا  اریز  تسین ؛ 
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دوخ نو  ؤش  مامت  دوخ و  تایح  دوخ و  یتسه  دنادب و  دنوادخ  هدش  تیبرت  هدش و  هداد  يزور  هدش و  هدـیرفآ  ار  ملاع  يازجا  مامت 
دسانشب و شتسرپ  قحتـسم  ار  دنوادخ  اهنت  دنادن و  لقتـسم  ار  يرگید  دوجوم  دوخ و  دسانـشب و  دنوادخ  زا  ار  ملاع  يازجا  ریاس  و 

 . تسا دنوادخ  هب  نم  ؤم  یصخش  نینچ  ددرگ ،  عشاخ  عضاوتم و  عضاخ و  راگدرورپ  يارب  يور  نیا  زا 

ترـضح ربارب  رد  دـنک و  زواـجت  ندوب  هدـنب  قیرط  زا  سیلبا و  دـننام  دـنک  روصت  لالقتـسا  تیـصخش و  دوخ  يارب  هک  یـسک  سپ 
یکـش دیامن ،  ربکت  دنوادخ  رب  هلیـسو  نیدب  دنادب و  دـنوادخ  رما  رب  مدـقم  ار  دوخ  رظن  هکلب  دـیامن  رظن  يءار و  راهظا  راگدـیرفآ 

یهاگیاج خزود  زج  یـصخش  نینچ  تسا و  هدش  راگدـیرفآ  ترـضح  تیدوبعم  تیبوبر و  تیهولا و  رکنم  لاح  نیا  رد  هک  تسین 
 . تشاد دهاوخن 

(37 ( . ) َنیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیذَّلا  َّنِا  ) . . . 

(( . دش دنهاوخ  دراو  خزود  رد  يراوخ  تلذ و  اب  راگدیرفآ  ترضح  یگدنب  زا  دننک ،  یم  ربکت  هک  یناسک  تسین  نیا  زج  ))

س 9

رگا هدوب  يرایتخا  هاگره  تسا و  ملظ  هدوب ،  يرارطـضا  هچنانچ  دندومن  تواقـش  تداعـس و  لوبق  حاورا  ّرذ ،  ملاع  رد  دـنیوگ  یم 
؟  دییامرف نایب  ار  رذ  ملاع  تیفیک  تسین .  راوازس  تبوقع ،  هذخا و  ؤم  دندوب  روعش  یب  رگا  دنتفریذپ و  روطچ  دنتشاد  لقع 

 : ج

نآ نومضم  هصالخ  هدومن و  لقن  قاثیم  ذخا  رذ و  ملاع  تنیط و  هب  عجار  يدایز  رابخا  راحب ،  موس  دلج  رد  هر ، )   ) یـسلجم همالع 
رابخا
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يدرُخ زا  ینعی  دروآ ؛  نوریب  ّرذ  تروص  هب  تمایق  زور  ات  ار  وا  هیّرذ  رشبلاوبا  مدآ  ترـضح  بلـص  زا  یلاعت  يادخ  هک :  تسا  نیا 
رایتخا هدارا و  روعـش و  لقع و  لامک  لاح ،  نآ  رد  داد و  داـسجا  نیا  هب  ّقلعتار  اـهنآ  حاورا  دـعب  دـندوب ،  هچروم  لـثم  یکچوک  و 
تـسلا  : ) دومرف دومن و  مالّـسلا )  مهیلع   ) يده همئا  و  مالّـسلا )  مهیلع  ) ءایبنا تلاسر  دوخ و  تینادحو  هب  قاثیم  ذخا  سپ  دنتـشاد ، 

هک یقبام  دـندومن و  قح  قیدـصت  رارقا و  و  یلب ))   )) دـنتفگ تبغر  تعاطا و  يور  زا  دـندوب  نیمی  باحـصا  هک  يا  هدـع  مکبرب ) 
رما دش و  رهاظ  شتآ  هکنیا  هب  ار  اهنآ  دومرف  ناحتما  سپـس  دنتفگ ،  یلب ))   )) یلیم یب  تهارک و  يور  زا  دندوب ،  لامـش  باحـصا 

ات یناحتما ،  رما  نیا  دندومن و  ضارعا  یقب  ام  دیدرگ و  درـس  اهنآ  رب  شتآ  دندش و  لخاد  نیمی  باحـصا  دیوش ،  شتآ  لخاد  دش 
 . تفرگ ماجنا  هبترم  هس 

 : تسا کلسم  هس  ار  املع  قاثیم ،  ذخا  رذ و  ملاع  تنیط و  رابخا  زا  دارم  نایب  یناعم و  قیقحت  رد 

یلامجا نامیا  رود و  ام  مهف  لقع و  زا  اهنآ  تقیقح  كاردا  تسا و  تاهباشتم  زا  رابخا  نیا  دنیوگ  تسا و  نیّیرابخا  کلـسم  لوا : 
 . داد عوجر  مالّسلا )  مهیلع   ) تیب لها  هب  دیاب  ار  اهنآ  هب  ملع  تسا و  یفاک  اهنآ  هب 

رابخا ناشیا  تسا و  همحرلا  مهیلع  ناشیا  عابتا  نیرسفمو و  نایبلا  عمجم  بحاص  یسربط  یضترمدیس و  ودیفم  خیـش  کلـسم  مود : 
لمح ار  قاثیم  ذخا  رابخا  تایآ و  تنیط و 
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خیـش رذ ،  ملاع  صوصخ  هب  تبـسن  تسا و  روطـسم  یفاک  حرـش  راحب و  رد  هک  یلیـصفت  هب  دنا  هدومن  هراعتـسا  زاجم و  هیانک و  رب 
 : دیامرف یم  همحرلا  هیلع  دیفم 

مـسق هس  ار  اـهنآ  ار و  قفا  درک  رپ  رذ و  لـثم  ار  وا  هیّرذ  مدآ  تشپ  زا  دومرف  جراـخ  یلاـعت  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  حیحـص  ربخ 
دنرافک اهنآ  رون و  نودب  تملظ  یضعب  دندوب و  مدآ  دالوا  زا  هانگ  زا  ناکاپ  ناگدیزگرب و  اهنآ  تملظ و  نودب  رون  یضعب  دومرف ؛ 

هب مدآ  هیرذ  جارخا  زا  ضرغ  نینم و  ؤم  زا  دـنا  تیـصعم  تعاـط و  لـها  اـهنآ  تملظ و  رون و  یـضعب  و  دـنرادن .  یتعاـط  چـیه  هک 
دوخ تقلخ  بیاجع  تنطلس و  تردق و  دناسانشب و  ار  وا  لسن  ترثک  مدآ ،  هب  تساوخ  دنوادخ  هک  دوب  نیا  يارب  روبزم ،  تروص 
رخآ اـت  مکبرب )  تسلا   : ) یلاـعت قـح  هدوـمرف  تساـهنآ  رد  هک  يراـبخا  اـما  دـنامهفب و  وا  هبدوـش  یم  عـقاو  دـعب  هک  ار  هچنآ  ار و 

 . تسا تالوعجم  زا  دیامرف  یم  هکلب  تسین  اهنآ  هب  يرابتعا  تسا و  داحآ  رابخا  سپ  اهنآ  باوجو 

 : هفیرش هیآ  دیفم  خیش  سپس 

ْمُهَتَّیِّرُذ ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَاِْذا  (َو 

ْمُکِّبَِرب ُتَْسلَا  ْمِهِسُْفنَا  یلَع  ْمُهَدَهْشَا  َو 

ِهَمیِقلا َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَا  انْدِهَش  یَلب  اُولاق 

(38 ( . ) َنیِلفاغ اذه  ْنَع  اّنُک  ّانِا 

رب هاوـگ  ار  اـهنآ  تفرگرب و  ار  اـهنآ  هیرذ  مدآ ،  نادـنزرف  بلـص  تشپ و  زا  تراـگدرورپ  هک  ار  یناـمز  رواـیب  رطاـخ  هـب   : )) ینعی
 ، يرآ دنتفگ :  متسین ؟  امش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف :  تخاس و  نتشیوخ 
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یب دیحوت ،  يرطف  نامیپ  زا  میدوب و  لفاغ  دیحوت  ینعی  نیا  زا  ام  دییوگن  زیخاتسر  زور  رد  هکنیا  يارب  درک  نینچ  میهد  یم  یهاوگ 
 (( . میدوب ربخ 

دنتفریذپ اهنآ  همه  شدیحوت ،  وراگدیرفآ  ترـضح  تیبوبر  هب  دننک  رارقا  هکنیا  هب  مدآ  هیرذ  زا  یهلا  نامیپ  نیا  هدومرف  دیفم  خیش 
رـشب زا  يدرفره  شنیرفآ  هارمه  هک  ینیوکت  تسا  ینامیپ  هکلب  هدوبنرـشبلاوبا  مدآ  نامز  رداـهنت  زین  هدوبن و  یقطن  یظفل و  ناـمیپ  ، 

وا شنیرفآ  هارمه  رـشب  داهن  رد  دـیحوت  تقیقح  يارب  یگداـمآ  دادعتـسا و  یـسانشادخ و  ییوجادـخ و  سح  ینعی  تسه ؛  هدوب و 
 . تسا هدش  هتشاذگ  هعیدو  هاگآدوخ  تقیقح  کی  تروص  هب  یناسنا  لقع  رد  یهلا  ّرس  نیا  تسا و  هداد  رارق 

هک یخساپ  تسا و  شنیرفآ  نیوکت و  نابز  هب  دومرف  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  یشسرپ  دندیحوت و  حور  ياراد  رـشب  دارفا  همه  نیاربانب ، 
سکره مه  الا ن  هک  تسا  يرطف  نامیپ  کی  روبزم ،  نامیپ  باوج و  لا و  ؤس  نیا  هصالخ  تسا و  نابز  نیمه  هب  زین  دـنا  هداد  اهنآ 

ناور لیـصا  تاساسحا  زا  یکی  یبهذـم  سح  ریخا ،  ناسانـشناور  تاقیقحت  قبط  یتح  دـبای و  یم  ار  نآ  راثآ  دوخ  ناج  نورد  رد 
هب یلقاع  ناسنا  ره  هدومن و  تیادـه  یـسانشادخ  يوس  هب  خـیرات  لوط  رد  ار  رـشب  هک  تسا  سح  نیمه  تسا و  یناسنا  هاگآدوخان 

يازجا مامت  بر  وا و  بر  هک  دـمهف  یم  زین  تسا و  يا  هدـنهد  شرورپ  هدـننیرفآ و  ار  وا  دـمهف  یم  دـنک  عوجر  هک  دوخ  نادـجو 
 . تسا یکی  شنیرفآ ،  ناهج 

دمهفن هک  يروط  هب  رگا  هلاس  راهچ  هس -  هچب 
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ره هک  دـمهف  یم  دوـخ  ترطف  هب  دوـش و  یم  هجوـتم  شا  هدـنروآ  هب  دـنزب  نآ  هب  تسد  هکنآ  زا  شیپ  دـیراذگب ،  شیوـلج  يزیچ 
يدراوم نآ  ریغ  دیجم و  نآرق  رد  یلاح  يدادعتـسا و  ینیوکت ،  يرطف ،  خساپ  شـسرپ و  يارب  و  دراد .  هدنروآ  دیدپ  يا ،  هدـیدپ 

 . دوش یم  راذگاو  يرت  بسانم  لحم  يارب  اهنآ  لقن  هک  تسا 

حیحـص قاثیم  ذـخا  رذ و  ملاع  تنیط و  باب  رد  هدراو  رابخا  مامت  هک  تسا  نیرخءاتم  نیمدـقتم و  ياملع  زا  يریثک  کلـسم  موس : 
 . درادن یلقع  دعاوق  نید و  لوصا  زا  يا  هدعاق  یلصا و  چیه  اب  تافانم  تسا و  دارم  مه  اهنآ  رهاظ  تسا و 

رد هدوب ،  ارارطضا  هدرک ،  لوبق  صخش  ار  هچنآ  رذ ،  ملاع  رد  اریز  تسا ؛  ربج  بهذم  دییءات  رابخا ،  نیا  همزال  دیوگب  یـسک  رگا 
 : مییوگ باوج 

روعش و دنا  هدومرف  یضعب  هکلب  دش ،  رکذ  البق  هکنانچ  هدوب  روعش  رایتخا و  يور  زا  هدومن  لوبق  هچره  ملاع  نآ  رد  سک  ره  الوا : 
 . ملاع نیا  ات  هدوب  رتشیب  ملاع  نآ  رد  سک  ره  يارب  لقع 

رد هک  تسین  رطـضم  روبجم و  هدرک  لوبق  هچره  رذ  ملاع  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  ماقم ،  رد  هدراو  رابخا  زا  يا  هدـع  دافم  ایناثو : 
ترـضح زا  هک  یثیدـح  لیذ  رد  هچنانچ  دـیامن ؛  رییغت  ملاع  نیا  رد  تسا  نکمم  هکلب  دـیامن ،  لمع  لوبق و  ار  نامه  لثم  ملاع  نیا 

 : دیامرف یم  تسا  يورم  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما 

 (( . مهیف ءادبلا  کلذ  یف  طرش  و  ))

 : ینعی
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 (( . لامش باحصا  رد  ار  ءادب  ملاع  راگدرورپ  دومرف  طرش  ))

هبوت ملاع  نیا  رد  رگا  دندش ،  لامش  باحصا  ءزج  دندیزرو و  نایغط  یشکرس و  دوخ  رایتخا  ءوس  هب  ملاع  نآ  رد  هک  یناسک  ینعی 
رییغت لباق  نوچ  داد و  دهاوخ  رارق  نیمی  باحصا  زا  ار  اهنآ  دهد و  یم  رییغت  دنوادخ  دنیامن ،  یعـس  ایبنا  تیعبت  رد  دنیامن و  هبانا  و 

 : تسا دراو  نآ  ریغ  ناضمر و  كرابم  هام  ياهاعد  رد  تسا 

 : قح کلوق  تلق و  کناف  ءادعسلا  نم  ینبتکاو  ءایقشالا  نم  ینحماف  ءایقشالا  نم  تنک  نا  و  ))

( . 39 (() ِباتِْکلا ُُّما  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهّللاوُحْمَی  )

یم هدهاشم  تسا ،  دروم  یب  باجعتـسا  نیا  مییوگ  دندومن ،  دوخ  نایز  هب  مادقا  هنوگچ  دندوب  لقاع  رگا  هکنیا  زا  باجعتـسا  اما  و 
زین دنا و  هدش  نامیشپ  دعب  دنا و  هدومن  دوخ  نایز  هب  مادقا  رایتخا ،  روعش و  لامک  اب  دراوم  زا  يرایسب  رد  القع  زا  يرایـسب  هک  دوش 

 . درک درمت  هدجس  زا  ار و  قح  رما  دومن  كرت  رایتخا ،  روعش و  لامک  اب  نوعلم  ناطیش 

(40 (( . ) البرکب لوتقملا  مدب  بلاطلا  نیا  ))

س 10

روـهظ ناـمز  رد  اـیآ  تسادـخ ،  تسد  هب  اـهنآ  يورُخا  تبوـقع  داد و  رفیک  راـتخم  ار  مالّـسلا )  هیلع  ءادهـشلادیس ( ترـضح  هـلتق 
؟  دنوش یم  هداد  رفیک  اددجم  دنوش و  یم  هدنز  ترضح  نآ  هلتق  هرابود  مالّسلا )  هیلع  يدهم (  ترضح 

 : ج

ياه هداز  دالوا  يرارذ و  مالّسلا )  هیلع  يدهم (  ترـضح  هک  تسا  نیا  دوش  یم  دافتـسم  مالّـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  رابخا  زا  هچنآ 
 ( مالّسلا هیلع  ءادهشلادیس ( ترضح  هلتق 
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اما تشک و  دهاوخ  العف ،  الوق و  اتین و  اهنآ  اب  دنشاب  کیرـش  دنیامن و  یم  نآ  هب  راختفا  دوخ و  يابآ  ملظ  هب  دنتـسه  یـضار  هک  ار 
هدع رد  نوچ  یلب  دشک .  یم  ماقتنا  اهنآ  زا  دیامرف و  یم  هدـنز  ار  اهنآ  هک  هدیـسرن  ام  هب  ملـسم  یلیلد  ترـضح ،  نآ  هلتق  هب  تبـسن 

هیلع و هّللا  یّلص  دمحم ( لآ  تنطلس  ات  دیامرف  یم  هدنز  دنوادخ  ار  رافک  زا  يا  هدع  تعجر ،  نامز  رد  هک  تسا  تایاور  زا  يریثک 
دنشاب و اهنآ  ءزج  مه  مالّسلا )  هیلع  ءادهـشلادیس ( ترـضح  هلتق  هک  تسا  نکمم  دوش ،  یم  هدیـشک  ماقتنا  اهنآ  زا  دننیبب و  ار  هلآ ) 

هتشک راتخم  تسد  هب  هک  ییاهنآ  تسا  نکمم  دنشاب ،  هدش  هتشک  هلتق  مامت  هک  تسین  ملـسم  الوا :  تشک ،  ار  اهنآ  راتخم  هکنیا  اما 
هدش هتشک  هک  ییاهنامه  هکنیا  زا  تسین  يروظحم  مییوگ  ایناث :  دنوش و  هتشک  مالّسلا )  هیلع  يدهم (  ترضح  تسد  هب  دنا ،  هدشن 

 ) ماما ای  ربمغیپ  لتاق  اریز  دنـسرب ؛  مالّـسلا )  هیلع  يدهم (  ترـضح  طسوت  ایند  رد  يوناث  تازاجم  هب  هدـش و  هدـنز  هبترم  ود  دـنا ، 
باـب رد  هکنیا  تسا و  هدـشن  یقیقح  یفـالت  تازاـجم و  دنـشکب ،  زاـب  دوـش ،  هدـنز  دنـشکب و  هبترم  نارازه  رگا  ار  مالّـسلا )  هیلع 

طقف هکنیا  هن  تسا  لاحم  لتاق  نتشک  هبترم  ود  هک  تسا  نیا  يارب  دنـشک  یم  ار  لتاق  هبترم  کی  تسا و  لتقلاب ))  لتقلا   )) صاصق
 ( مالّسلا هیلع  يدهم (  ترضح  رگا  هکنیا  رد  تسین  یکش  دراد و  ار  نتشک  هبترم  کی  قاقحتسا 
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 ، دشکب ار  اهنآ  دنوادخ و  رما  هب  دیامرفب  هدنز  هرابود  دندش  هتشک  راتخم  تسد  هب  هک  ار  مالّسلا )  هیلع  ءادهشلادیس ( ترـضح  هلتق 
ناهرب ریسفت  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  حیضوت  يارب  دش و  هراشا  هچنانچ  تسین ؛  ملسم  تباث و  بلطم  لصا  نکیل  دوب و  دهاوخ  قح  هب 

 : هکرابم هیآ  لیذ  ، 

(41  . . . ( . ) اناْطلُس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  امُولْظَم  َِلُتق  ْنَمَو  ) . . . 

س 11

؟  دییامرف حیرشت  دشاب  هدننک  عناق  هک  یفاک  روط  هب  ار  ءادب  عوضوم 

 : ج

مکح تابثا  قباس و  مکح  لاوز  زا  تسا  ترابع  یعرـش  مکح  خسن  هچنانچ  تسا ؛  ماکحا  رد  خسن  هلزنم  هب  تاینیوکت  رد  ءادب )) ))
لثم تحلصم  رییغت  هطساوب  ار  دابع  روما  ملاع  راگدرورپ  نداد  رییغت  زا  تسا  ترابع  ءادب  نینچمه  تحلصم ،  رییغت  هطساو  هب  قحال 

اعد و ببس  هب  دش  لزان  سنوی  موقرب  هک  ییالب  هچنانچ  محر ؛  هلـص  ببـس  هب  رمع  لوط  هقدص ،  اعد و  ببـس  هب  الب  ندش  فرطرب 
 . دیدرگ فرطرب  عرضت 

تیاور هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  زا  ترضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ترضح  زا  راون )) الاراحب   )) رد
دنوادخ دنادرگ ،  یم  سپ  لاس  هس  شرمع  زا  هدنامیقاب  هکنآ  لاح  ار و  دوخ  محر  دیامن  یم  هلـص  یـصخش  هک  یتسرد  هب  دومرف : 

لاس هس  ار  نآ  دنادرگ  یم  سپ  لاس  یس  شرمع  زا  هدنامیقاب  هکنآ  لاح  ار و  دوخ  محر  دیامن  یم  عطق  یصخش  لاس و  یس  ار  نآ 
 ( : هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لاق (  مث 

 . . ُِتْبُثی ُءاشَیام َو  ُهّللاوُحْمَی  )
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(42 . ()

 : هک تسا  راحب  دلج 17  رد  و 

 : نینم ؤملاریما  لاق  ))

(43 (( . ) رمعلاب هتایح  نم  رثکا  ربلاب  هتایحو  لج  الاب  هتوم  نم  رثکا  بونذلاب  ناسنالا  توم 

 ، هحلاص لامعا  ببـس  هب  ناسنا  یگدـنز  تساهنآ و  لجا  ندیـسر  ببـس  هب  تومزارتشیب  ناـهانگ ،  ببـس  هب  ناـسنا  ندرم   : )) ینعی
 (( . شردقم رمع  ببس  هب  یگدنز  زا  تسا  رتشیب 

یهلا و تیبوبر  مهم  نو  ؤش  زا  یکی  دابع ،  لامعا  ببـس  هب  تحلـصم  رییغت  هطـساو  هب  داـبع  روما  ندومن  لیدـبت  نداد و  رییغت  نوچ 
همئا اذـل  هحلاـص ،  لاـمعا  رد  یعـس  لاـبقا و  وا و  هاـگرد  هب  اـجتلا  تسوا و  يوـس  هب  داـبع  هجوـت  ببـس  زین  تسوا و  هماـت  تنطلس 

 : دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلاامهیلع  قداص (  ای  رقاب  ماما  زا  دـنا .  هداد  تیمها  یلیخ  عوضوم ،  نیا  هب  مالّـسلا )  مهیلع  ) اـم
ینعی ءادب  نوچ  يزیچ  هب  دنوادخ   : )) دومرف رگید  تیاور  ردو  تسا ))  هدشن  شتسرپ  ءادب ))  )) هب داقتعا  دننام  يزیچ  هب  دنوادخ  ))

 (( . تسا هدشن  هدرمش  گرزب  ءادب  هب  داقتعا 

تلصخ هس  هکنیا  رگم  هدرکن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چیه   : )) دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا )  هیلع  رقاب ( ماما  زا  یفاک  رد  زین  و 
 : هدش هتفرگ  دهعت  وا  زا 

 . دوخ يارب  یگدنب  هب  رارقا   - 1

 . دنوادخ یگناگی  دیحوت و  هب  داقتعا   - 2

(44 (( . ) دزادنا سپ  دهاوخ  ار  هچره  دراد و  شیپ  دهاوخ  ار  هچ  ره  ادخ  هکنیا  هب  داقتعا   - 3

هچ دنتسناد  یم  مدرم  رگا   : )) دومرف هک  تسا  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ماما  زا  یفاک  رد  زین  و 
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(45 (( . ) دندش یمن  هتسخ  تسس و  نآ  رد  نخس  زا  تسه ،  ءادب  هب  هدیقع  رد  يرجا 

دنوادخ رب  نآ  قالطا  دروم و  نیا  رد  تمادن  يانعم   ) تسا افخلا )) دعب  یـشلا ء  روهظ   )) يانعم هب  ءادب ))  : )) ءادب هیمـست  هجو  اماو 
رما رد  دنوادخ  يارب  ینعی  اذک ؛  هنءاش  یف  هّللءادـب   : )) دوش یم  هتفگ  داد ،  رییغت  ار  يا  هدـنب  رما  دـنوادخ  هاگره  سپ  تسا )  رفک 

تسا نیمه  روما و  بابسا  للع و  رب  اهنآ  عالطا  مدع  هطـساو  هب  دوب  دابع  رب  یفخم  هک  يرما  دومرف  رهاظ  ینعی  دش )) ءادب  شا  هدنب 
 : دومرف هک  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ترضح  دارم 

 (( . لیعمسا یف  هّلل  ءادب  امک  یش ء  یف  هّللءادب  ام  ))

 (( . هدشن رهاظ  دوب ،  ترضح  نآ  دنزرف  هک  لیعامسا  رما  رد  وا  فرط  زا  دش  رهاظ  هچنآ  لثم  يزیچ  رد  دنوادخ  فرط  زا   : )) ینعی

 : دومرف هک  رگید  ثیدح  هب  تسا  هراشا  نیا  و 

 (( . هعفرف هنع  هعفر  یف  هّللا  تلاسف  نیترم  لیعمسا  یلع  بتک  دق  لتقلا  ناک  ))

ار لتق  سپ  دیامرفب ،  وا  زا  الب  عفر  هک  مدومن  تلئسم  دنوادخ  زا  سپ  هبترم  ود  ندش  هتشک  دوب  هدش  بوتکم  لیعامسا  رب   : )) ینعی
(( . دومرف عفر  وا  زا 

س 12

زا روک  ای  تشز  اریز  دنک ؛  یم  دومن  او  تلادع  فالخ  یگناوید ،  یلقاع و  ییابیز ،  یتشز و  ییانیب ،  يروک و  يدیفس ،  یهایس و 
رگا دـش و  دـهاوخ  اهتیمورحم  نیا  ناربج  ترخآ  رد  ایآ  دراد ،  بیـصن  هرهب و  رتمک  ریخ ،  لامعا  زا  هرهب و  یب  ایند  تاـینمت  بلغا 

رفاک
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 (( . هرخالا ایندلا و  هل  سیل   )) دوب دهاوخ  بذعم  مه  ترخآ  رد  دریمب ، 

 : ج

 ، اـنغ رقف و  لـیبق  زا  تاـضراوع  ریاـس  نآ و  صقن  تقلخ و  رد  تیماـمت  ییاـبیز و  یتـشز و  ثیح  زا  مدآ  ینب  تقلخ  رد  فـالتخا 
 : دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  تساهتمکح  ار  کی  ره  تمالس  تحص و 

یم رهاظ  ییابیز  لامج و  اجک  دـشابن  یتشز  رگا  دـندرگ ، )) یم  هتخانـش  ناشدـض  هب  اـهزیچ  اهدادـضاب ؛  ءایـشالا  فرعی   : )) ـالّوا
 . اذکه دوش و  یمن  هتخانش  تیمامت  دشابن  صقن  رگا  ددرگ ، 

ود راهظا  يارب  دراوم  زا  یـضعب  رد  و  ٌریدَق ) ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِا   ) هب دوش  هتخانـش  یلاعتقح  هکنیا  تردـق و  مومع  راهظا  يارب  ایناث : 
 . تسا رهق  فطل و  تفص 

هچنآ دـندش ،  یم  هجوتم  رگا  هک  تساهنیاریغ  ضرم و  رقف و  ـالثم  اـی  يروک  اـی  یتشز  رد  ناشحالـص  رـشب  دارفا  زا  یـضعب  اـثلاث : 
 . دندومن یم  رایتخا  هدادرارق  دنوادخ 

يروک هچب  نانآ  نیب  رد  هک  درک  هدـهاشم  هچب  يا  هدـع  دومرف ،  یم  روبع  بآ ،  طش  رانک  رد  اـیبنا  زا  یکی  يزور  هک  تسا  يورم 
 ، دیامرفب انیب  ار  وا  دنوادخ  هک  درک  اعد  دش و  رثءاتم  ربمغیپ  نآ  دندومن ،  یم  بآ  ریز  ار  وا  یهاگ  دـندرک و  یم  تیذا  ار  وا  دوب و 

تشاذگ یمن  درک و  یم  بآ  ریز  تفرگ و  یم  ار  اه  هچب  دش ،  بوخ  یتقو  دش ،  راد  مشچ  هچب  نآ  دش و  باجتسم  وا  ياعد  سپ 
 ، دومن كاله  لاونم  نیدب  ار  هچب  دنچ  دنوش و  كاله  ات  دنیایب  نوریب 
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 . تسا رایسب  عوضوم  نیا  دهاوش  نادرگرب ،  هیلوا  تلاح  هب  ار  وا  یناد ،  یم  رتهب  وت  ایادخ !  درک  ضرع  ربمغیپ  سپ 

دنوش و یم  ناحتما  میلست  ربص و  هب  نایالتبم  اریز  تسا ؛  تواقش  تداعس و  روهظ  دابع و  ناحتما  يارب  رـشب ،  نیب  تافالتخا  اعبار : 
نایالتبم هرابرد  اهنآ  هب  تبـسن  هیهلا  فیلاکت  يادا  رکـش و  هب  دنوش  یم  ناحتما  اهفاعم  دـندرگ و  یم  دـنم  هرهب  نیرباص  تاماقم  زا 

 : دیامرف یم  هچنانچ 

(46  . . . ( . ) َنوُِربْصَتَا ًهَْنِتف  ٍضْعَِبل  ْمُکَضَْعب  اْنلَعَجَو  ) . . . 

 : اهتیمورحم نیا  ندش  یفالت  زا  لا  ؤس  اما  و 

ملع رد  و  هدـننک ))  ناربج   )) ینعی تسا ؛  رابج  یهلا  يامـسا  زا  یکی  دـش و  دـهاوخ  یفـالت  هجو  نسحا  هب  اـمامت  هک  تسین  یکش 
تمحرم ضوع  اهتیمورحم ،  بیاصم و  دـیادش و  مالآ و  لباقم  رد  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رب  هک  هدـیدرگ  تباـث  مـالک 

هتشادن تیلخدم  دبع  رایتخا  دشاب و  یلاعتقح  فرط  زا  طقف  هک  يروما  هب  تبسن  هتبلا  یلو  دوش ،  یضار  هدنب  هک  يرادقم  هب  دیامرف 
 . دشاب

 ) قداص ماما  هب  مدرک  تیاکـش  دـیوگ :  یم  روفعی )) یبا  نبا   )) هک تسا  هدرک  تیاور  نینم ))  ؤملا  ءـالتبا  هدـش   )) باـب یفاـک  رد 
نم ؤم  رگا  هّللادبع !  يا   : )) دومرف خساپ  رد  مالّسلا )  هیلع  ماما (  دوب ، ) يدرد  ُرپ  درم  وا  و   ) مدیشک یم  هک  اهدرد  زا  مالّسلا )  هیلع 

(47 (( . ) دوش هعطق  هعطق  ضارقم ،  اب  هک  درک  یم  وزرآ  دراد ،  يرجا  هچ  تبیصم  رد  تسناد  یم 

تسا يورم  راحب  مهدزای  دلج  رد  و 
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ار هدرم  دیناوت  یم  امـش  درک  ضرع  دـش و  دراو  مالّـسلا )  هیلع  رقاب ( ترـضح  رب  دوب ،  مورحم  مشچ  زا  هک  ریـصبوبا ))  )) بانج هک 
دنادرگ انیب  ار  وا  مشچ  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا  شضرغ  و  هّللا ))  نذاب  یلب   : )) دومرف ترضح  دیهد ؟  افـش  ار  صربا  دینک و  هدنز 

.

دومرف ترضح  منیب .  یم  ار  زیچ  همه  درک  ضرع  دش و  انیب  دیشک و  وا  مشچ  رب  ار  كرابم  تسد  سپ  ایب  کیدزن  دومرف :  ترضح 
:

(( . اصلاخ هنجلا  کل  تنک و  امک  دوعت  وا  همیقلا  موی  مهیلع  ام  کیلع  سانلل و  ام  کل  اذکه و  نوکت  نا  بحتا  ))

دیادش راضم و  زا  قلخ  رب  هچنآ  دشاب  وت  رب  تسا و  عفانم  زا  قلخ  يارب  هچنآ  دشاب  وت  يارب  یشاب و  مشچ  اب  يراد  یم  تسود  ایآ  ))
. )) ؟  دوش وت  بیصن  باسح  نودب  تشهب  ات  یتشاد  البق  هک  يروک  تلاح  هب  يدرگرب  هک  نیا  ای  تمایق  رد 

 . دینادرگرب هیلوا  تلاح  هب  ار  وا  سپ  مدومن  رایتخا  ار  يروک  نامه  درک :  ضرع 

 . دوب دهاوخ  ناما  رد  ازج  زور  رد  باسح  فقوم  تقشم  زا  ایند ،  رد  يروک  تمحز  ضوع  رد  هک  دوش  یم  دافتسم  ثیدح  نیا  زا 

اهنآ ياهاعد  جیاوح و  یضعب  دندوب و  التبم  ایند  رد  هک  ییاهنآ  زا  نانم  دنوادخ  تمایق  زور  رد  هک  هدیدرگ  دراو  هریثک  تایاور  رد 
یفالت نانچ  مهد و  یم  امـش  هب  دیهاوخب  هچ  ره  زورما  دیامرف  یم  هدومرف و  یهاوخرذـع  هدـیدرگن ،  هدروآرب  تحلـصم  هطـساو  هب 

تجاح چیه  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  سک  ره  هک  دیامرف  یم 
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 . دوب هدشن  هدروآرب  ایند  رد  نم 

 : لا ؤس  اما  و 

قادـصم دـنتفر  ایند  زا  مه  نامیا  یب  دـندوب و  التبم  هصاخ  تحلـصم  ای  ملاع  ماظن  هماع  تحلـصم  هطـساو  هب  ایند  رد  هک  ییاـهنآ  زا 
؟  دنتسه هرخالا ))  ایندلا و  هل  سیل   )) یقیقح

تسا ناشیا  دوخ  رفک  رایتخا و  ءوس  رثا  رد  هفیاط  نیا  هب  تبسن  ترخآ  يارس  رد  یهلا  ناربج  زا  تیمورحم  نوچ  مییوگ  باوج  رد 
 . تسین لا  ؤس  ياج  سپ  تسین  یبیصن  ترخآ  رد  ار  رفاک  اریز   ؛

(48 ( . ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَا  َساّنلا  َّنِکل  اْئیَش َو  َساّنلا  ُِملْظَی  َهّللا ال  َّنِا  )

س 13

لثم ارچ  هک  دنک  ضارتعا  دنوادخ  هاگرد  هب  لوا  رفن  هچنانچ  دـننک  یم  رمع  لاس  تصـش  يرگید  لاس و  یـس  یکی  حـلاص  رفن  ود 
؟  دراد یباوج  هچ  ددرگ ،  رتنوزف  ما  هجرد  رجاو و  رتدایز  متدابع  ات  مدرکن  رمع  دوخ  ردارب 

 : ج

ار اهزور  دشاب و  رادیب  رکذ  زامن و  هب  ار  اهبـش  لاس  کی  هکنیا  لثم  تسا  رادقم )  ) تیمک تهج  زا  ای  لمع  یمک  يدایز و  لّوا : ]  ]
تیفیک تهج  زا  اـی  دـیامن و  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  هـمتت  هدوـمن و  فرـصم  ترورـض  رادـقم  هـب  ییاراد  ماـمت  زا  هدوـب و  راد  هزور 

ار بجاو  ياشع  برغم و  زامن  یصخش  هکنیا  لثم  دشاب  رت  صقان  ای  رتعماج  لوبق  تحص و  طیارـش  ثیح  زا  هک  تسا  یگنوگچ )  )
یـسک زا  تسا  لضفا  هتبلا  دباوخب  حبـص  ات  دعب  دشاب ،  میظعت  ایح و  تبیه و  تلاح  عوشخ و  بلق و  روضح  اب  هک  یلاح  رد  دناوخب 

ات بش  لوا  زا  دشابن و  تالاح  نیا  ياراد  شزامن  هک 
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 : هدومن لقن  راون  الاراحب  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر (  ترضح  زا  هچنانچ  دشاب ؛  زامن  ندناوخ  لوغشم  حبص 

(49  (( . ) هلیل مایق  نم  ریخ  نکمت  یف  نیتفیفخ  نیتعکر  هولص  ))

بلطم دـهاوش  رت و  میظع  وا  رجا  رت و  لوبقم  تیفیک  بسح  هب  وا  لـمع  دـشاب ،  رتـشیب  وا  ياوـقت  عرو و  هک  يا  هدـننک  لـمع  زین  و 
 . تسا رایسب 

وا لاعتم  دنوادخ  دورب ،  ایند  زا  هدوب و  تدابع  رد  شرمع  لاس  یس  هک  یسک  تسا  نکمم  مییوگ  یم  همدقم ،  نیا  نتـسناد  زا  سپ 
لامعا زا  دـشاب  رتدایز  ای  قباطم  تیفیک  بسح  هب  وا  هلاس  یـس  لاـمعا  هک  دـشاب  هدومرف  تمحرم  یتاـقیفوت  مک ،  تدـم  نیا  رد  ار 

 . تسین یقاب  یلا  ؤس  ياج  نیاربانب ،  تسا ،  هدومن  رمع  تدابع  رد  لاس  تصش  هک  یسک 

 : مود باوج 

رتشیب رگا  هک  هدوب  يروط  وا  لاح  هدومرف ،  حور  ضبق  ار  وا  دنوادخ  هدومن و  رمع  تدابع  رد  لاس  یس  هک  یـسک  نآ  تسا  نکمم 
نآ دوب  نکمم  هکلب  دـش  یمن  يرتـشیب  لـمع  هب  قفوم  تشیعم ،  عاـضوا  تارییغت  تاـناحتما و  تآـالتبا و  رثا  رد  دـنام  یم  اـیند  رد 

تسا و هدوب  صاـخ  یفطل  نس ،  نآ  رد  وا  گرم  هک  دـمهف  یم  تماـیق  رد  دـهدب و  تسد  زا  هدومن  بسک  هک  یتداعـس  زا  رادـقم 
 . يدادن رمع  ارم  رتشیب  ارچ  دیوگب  هک  دنام  یمن  روکذم  لا  ؤس  يارب  ییاج 

 : موس باوج 

عطق لیبق  زا  هیهلا  تامرحم  یـضعب  باکترا  شدوخ و  رایتخا  ءوس  رثا  رد  هدومنن ،  رمع  رتشیب  لاس  یـس  هک  یـسک  نآ  تسا  نکمم 
محر
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ندروآ اجب  لمع و  نسح  رثا  رد  هدومن ،  رمع  لاس  تصـش  هک  یـسک  هچنانچ  دشاب ؛  هدومن  کیدزن  ار  دوخ  گرم  غورد ،  مسق  ای 
هب هک  یناسک   : )) تسا يورم  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ترـضح  زا  هچنانچ  دـشاب ؛  ددرگ  یم  رمع  لوط  بجوم  هک  هحلاـص  لاـمعا 

یکین ببس  هب  هک  یناسک  دنرتشیب و  دنریم ،  یم  ناشرمع  تدم  ندش  مامت  لجا و  ببس  هب  هک  یناسک  زا  دنریم ،  یم  ناهانگ  ببس 
(50 (( . ) دنا هدنز  نتشاد ،  رمع  ببس  هب  هک  یناسک  زا  دنرتشیب  دننام  یم  ایند  رد  هدرک  یگدنز  ندرک 

 . دنامن یقاب  روبزم  لا  ؤس  يارب  ییاج  دوش  یم  فوشکم  قیاقح  هک  تمایق  رد 

س 14

هدوبن میجر  سپ  تفای  هار  تشهب  هب  رگا  دومن ؟  اوغا  ار  مدآ  تفای و  هار  تشهب  هب  هلیـسو  هچ  هب  دیدرگ  هدنار  هکنآ  زا  دعب  ناطیش 
 . دزسن هدنار  ار  وا  هک  یلاعت  يادخ  هب  هدش ،  دراو  هلیح  رام و  تروص  هب  رگا  ، 

 : ج

هدوبن تسا  تعاط  لها  رقم  هک  دوعوم  تشهب  دلخ و  تنج  هدومن  اوغا  ار  اهنآ  ناطیش  دنتفرگ و  رارق  نآ  رد  اوح  مدآ و  هک  یناتسب 
هک دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ترـضح  زا  یمق  قودص و  ینیلک و  دش و  تشهب  لخاد  ناطیـش  هنوگچ  دوش  هتفگ  ات 
ای ترخآ  ياهناتـسوب  زا  رگا  دـیبات و  یم  نآ  رب  باتهم  باتفآ و  هک  دوب  ایند  ياهناتـسوب  زا  دوب  نآ  رد  مدآ  هک  یناتـسوب   : )) دومرف

(51 (( . ) دش یمن  هدنار  نآ  زا  مدآ  هنیآ  ره  دوب ،  دوعوم  تشهب 

تیفیک زا  دنا  هتفگ  هچنآ  اما 
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نیا یـضعب  تسین و  ام  يانتعا  لوبق و  دروم  تسا و  حیحـص  ریغ  نیا  تفر ،  رام  ناهد  رد  ای  دـش  راـم  تروص  هب  هک  ناطیـش  دورو 
 . دوش عوجر  نازیملا  ریسفت  هب  بلطم  نیا  حیضوت  يارب  دنا و  هتسناد  هحیحص  یناعم  هب  هراشا  هیانک و  باب  زا  ار  تایاور 

س 15

 ، هدیدرگ هدنار  هک  كاپان  رصنع  کی  زا  دنوادخ  ارچ  دراد  رگا  هنای ؟  دراد  يدافحاو  دالوا  ایآ  تسا ،  یلوا  ناطیـش  نامه  ناطیش 
؟  دروآ دوجو  هب  ار  نیطایش 

 : ج

ِمْوَی یِلا  َنیرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِاَف  َلاـق   : ) تسا یقاـب  تماـیق  زور  اـت  و  سیلبا ))   )) هب یمـسم  هک  تسا  یلوا  ناطیـش  ناـمه  ناطیـش  یلب 
(52 ( . ) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا 

 : دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  تسا  هریثک  هیرذ  دالوا و  وا  يارب  زین  و 

(53  . . . ( . ) َءاِیلْوَا ُهَتَّیِّرُذ  ُهَنوُذِخَّتَتَفَا َو  ) . . . 

(54  . . . ( . ) ْمُهَنْوَرَتال ُْثیَح  ْنِم  ُُهلیبَق  َوُه َو  ْمُکیرَی  ُهَّنِا  دیامرف . . . ( :  یم  زین  و 

هک یتیهام  ره  تسا و  حیبق  ضیف و  عنم  نآ  كرت  هکلب  تسا  یهیدـب  داجیا  تقلخ و  ندوب  ریخ  رافک ،  نیطایـش و  تقلخ  ببـس  اما 
رافک نیطایـش و  لثم  تادوجوم  ضعب  زا  هک  يرورـش  اما  دومرف و  دهاوخ  دوجوم  ار  وا  ادـخ  دـشاب  ندـش  دوجوم  ققحت و  دعتـسم 

نیطایـش و رگید ،  ترابع  هب  و  اهنآ .  قلاخ  هب  هن  تساهنآ  هب  عجار  تمذـم  حـبق و  تساهنآ و  رایتخا  ءوس  هیحاـن  زا  دوش  یم  رهاـظ 
تداعس ببس  هک  هدومرف  یفیلاکت  هب  فّلکم  هدومن و  تمحرم  رایتخا  ار  اهنآ  دومرف و  قلخ  ار  رافک 
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دنوادخ فرط  زا  هچنآ  سپ  دنداد  رارق  رورـش  ردصم  مورحم و  تاریخ  زا  ار  دوخو  هدیزرو  تفلاخم  اهنآ  نکیلو  دش  دـهاوخ  اهنآ 
 . تسا قولخم  دوخ  زا  تسا  تمذم  هچره  تسوکین و  ریخ و  مامت  تسا  یلاعت 

ندش ادـیپ  اهتمکح ،  هلمج  زا  مییوگ  باوج  تسا ؟  نیطایـش  داجیا  رد  یتعفنم  تمکح و  هچ  لصا  نیا  لوبق  اب  هک  دوش  هتفگ  رگا 
 ، دوش ادیپ  نم  ؤم  مه  رفن  کی  رگا  هک  تسا  یهیدب  تسا و  میه ))  نب  ماه   )) دـننام اهنآ  لسن  زا  نامیا  اب  حـلاص و  دارفا  زا  یـضعب 

 . تسا یفاک 

زا تسا  یفاک  داجیا  زا  ضرغ  ندـش  لصاح  يارب  دـشابن ،  رتشیب  نم  ؤم  رفن  کی  نیمز  رد  رگا  هک  تسا  يورم  یفاـک  باـتک  رد  و 
یم نینم  ؤم  بیـصن  نیطایـش ،  هسوسو  اوغا و  هب  ندرکن  هجوت  هطـساو  هب  هک  تسا  يا  هرهب  نیطایـش  تقلخ  تمکح  عفاـنم و  هلمج 

 : دیامرف یم  هچنانچ  دنتسه ؛  حلاصان  زا  حلاص  ندش  ادج  زیمت و  ببس  نیطایش  الوا :  نوچ  ددرگ ؛ 

(55  . . . ( . ) ٍّکَش یف  اْهنِم  َوُه  ْنَّمِم  ِهَرِخْالِاب  ُنِم  ُؤی  ْنَم  َمَْلعَِنل  ِّالا  ٍناْطلُس  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُهل  َناک  امَو  )

هکئالم زا  وا  ماقم  هکلب  دیامن  لیصحت  يرتشیب  تداعس  اهنآ  تفلاخم  هطـساو  هب  نم  ؤم  هک  دوش  یم  ببـس  نیطایـش  ياوغا  ایناث :  و 
 . ددرگ یم  رتنوزفا 

س 16

؟  دراد هدیاف  حاحلا  اعد و  تاریدقت  رد  دییامرف  نایب  ار  ریبدت  ریدقت و  تابثا و  وحم و  حول  ظوفحم و  حول  نیب  قرف 

 : ج

یتاقیقحت کی  ره  مالعا  ياملع  تابثا  وحم و  حول  ظوفحم و  حول  نایب  رد 
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نیا رب  دنک  یم  تلالد  رابخا ،  تایآ و  دیامرف :  یم  یفاک  لوصا  حرش  رد  همحرلا -  هیلع  یـسلجم -  همالع  هلمج  نآ  زا  دنا  هدومرف 
 ، ثداوح زا  دوش  یم  عقاو  هچنآ  اهنآ  رد  تسا  هدومرف  تبث  ار و  حول  ود  تسا  هدومرف  قلخ  یلاعت  دنوادخ  هک 

 : لوا

 . راگدرورپ ملع  اب  تسا  قباطم  نآ  تسین و  نآ  رد  يرییغت  هجو  چیه  هب  هک  تسا  ظوفحم  حول 

 : مود و 

رب هک  يرایـسب  ياـهتمکح  هطـساو  هب  ار  نآ  دـیامرف  یم  وحم  سپ  ار  يزیچ  نآ  رد  دـیامرف  یم  تبث  سپ  تسا  تاـبثا  وحم و  حوـل 
هک تسا  نیا  تمکح  یـضتقم  ینعی  تسا  لاس  هاجنپ  دـیز  رمع  هک  نآ  رد  دـیامرف  یم  تبث  ـالثم  تسین ؛  هدیـشوپ  لـقع  ناـبحاص 

وحم دومن ،  محر  هلـص  رگا  سپ  تسا ،  رمع  یهاتوک  ای  رمع  لوط  بجوم  هک  ار  يزیچ  درواین  اجب  رگا  دـشاب ،  لاس  هاجنپ  شرمع 
اما ار و  لاس  لهچ  دـیامرف  یم  تبث  دومن  محر  عطق  رگا  ار و  لاس  تصـش  شیاج  هب  دـیامرف  یم  تبث  ار و  لاـس  هاـجنپ  دـیامرف  یم 

دومن دهاوخ  محر  هلص  شرایتخا  نسح  اب  دیز  رگا  الثم  دیدرگ ؛  دهاوخ  عقاو  هک  ار  هچنآ  دوش  یم  تبث  نآ  رد  سپ  ظوفحم  حول 
محر عطق  شراـیتخا  ءوس  هب  رگا  تسا و  تبث  وا  رمع  لاـس  تصـش  ظوفحم  حوـل  رد  لوا  ناـمه  زا  تسا ،  رمع  لوـط  یـضتقم  هک 

دهاوخ عقاو  هچ  ره  هکلب  تسین  يرییغت  چـیه  ظوفحم  حول  رد  هلمجلاب  تسا و  هدـش  تبث  لاس  لـهچ  لوا  ناـمه  زا  دومن ،  دـهاوخ 
تسا و تبث  نآ  رد  البق  دش 
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( . دش وگتفگ  نآ  هب  طوبرم  لا  ؤس  رد  ءادب  هب  عجار   ) دوش یم  هدیمان  ءادب ))  )) هک تسا  یتارییغت  تابثا  وحم و  حول  رد  اما 

وحم و حول  هدـیاف  سپ  تسا  تبث  ظوفحم  حول  رد  دـش  دـهاوخ  عقاو  هچنآ  قباـطم  ثداوح  عـیمج  هکنیا  زا  سپ  دوـش  لا  ؤـس  رگا 
؟  تسیچ تابثا 

تسا نآ  هلمج  نآ  زا  هدومرف  لقن  یـسلجم  همّالع  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  بترتم  يا  هریثک  ياهتمکح  نآ  رب  مییوگ  باوج  رد 
راگدیرفآ ترـضح  تمحرم  فطل و  زا  حول  نآ  رب  دـنبای  یم  عالطا  هک  یناسک  دنتـسه و  حول  نآ  ناگدنـسیون  هک  يا  هکئالم  هک 

ناگدنب هب  دنتفای و  حول  نآ  رب  عالطا  مالّـسلا )  مهیلع   ) هیهلا ججح  ایبنا و  هکنیا  زا  سپ  هلمج  نآ  زا  دـنوش و  علطم  دابع ،  هب  تبـسن 
بجوم امش  رش  لامعا  هچنانچ  امـش  روما  حالـص  رد  دراد  ریثءات  مسق  نیا  امـش  هیریخ  لامعا  هک  دندومن  هاگآ  ار  اهنآ  دنداد و  ربخ 

زا دندرگ و  دنم  هرهب  دنروآ و  يور  کین  ياهراک  هب  نینم  ؤم  هک  دوش  یم  بجوم  رابخا  نیا  انیقی  دیدرگ ،  دهاوخ  امش  روما  داسف 
 . دنیامن يراددوخ  تشز  لامعا 

تاـیآ و رد  اذـل  تسا و  اـعد )) هقدـص و   )) تسا تاـبثا  وحم و  حول  رد  هدـش  تبث  تاردـقم  رییغت  بجوم  هک  ریخ  لاـمعا  هلمج  زا 
ءاعدلا نا   )) باب رد  یفاک ،  فیرش  باتک  زا  ثیدح  کی  رکذ  هب  دوش  یم  افتکا  طقف  هدیسر  ود  ره  هب  تبـسن  رایـسب  دیکءات  رابخا 

(( . ءاضقلا ءالبلا و  دری 

(( اماربا مربا  دق  کلسلا و  ضقنی  امک  هضقنی  ءاضقلا  دری  ءاعدلا  نا  مالّسلا )  هیلع  قداصلا (  نع  ))
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(56 . )

مکحم هکنآ  لاح  دوش و  یم  هراپ  نامـسیر  هچنانچ  ار  نآ  دـیامن  یم  هراپ  هتـسکش و  ار و  اضق  دـیامن  یم  در  اـعد  هک  یتسرد  هب  ))
 (( . یندش مکحم  تسا  هدش 

عرضت اعد و  ندرک و  هبوت  هطساو  هب  هک  سنوی  موق  دننام  دوش ؛  یم  فرطرب  اعد  هطـساو  هب  هدش  یمتح  نآ  عوقو  هک  یئاضق  ینعی 
 . دیدرگ عفترم  دوب ،  هدش  کیدزن  اهنآ  هب  هک  ییالب  یهلا ،  هاگرد  هب 

توبن ثحبم 

س 17

(57  (( . ) هخماشلا بالصالا  یف  ارون  تنک  کنا  دهشا  ))

باقعا ترضح و  نآ  نید  هب  مالّـسلا )  هیلع  یـسوم (  ترـضح  نامز  رد  اهنآ  ایآ  و  دندوب ؟  دحوم  همه  هّللا  لوسر  دادجا  ابآ و  ایآ 
بلطملادبع ترضح  دیاب  هدعاق  نیا  يور  دندمآرد ،  حیسم  ترضح  تناید  هب  مالّسلا )  هیلع  یسیع (  ترضح  روهظ  اب  هدوب و  يو 

يابآ اهنآ و  تفلاخم  دندوب  میهاربا  ترضح  دوخ  دج  نید  هب  بلاطوبا  ترضح  بلطملادبع و  ترـضح  رگا  دشاب و  هدوب  یحیـسم 
هدروآ و مالسا  دعب  هدوب و  كرشم  البق  ءادهشلادیس  هزمح  ترضح  دنیوگ  یم  هکنیا  هدوب و  هچ  یسیع  یـسوم و  نید  لوبق  زا  اهنآ 

؟  تسا حیحص  ایآ  هدش  عقاو  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا (  لوسر  هجوت  دروم 

 : ج

مدآ ات  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر (  ترـضح  ماظع  يابآ  عیمج  ندوب  دـحوم  هیماما ،  هقح  هقِرف  نیب  رد  هملـسم  بلاـطم  هلمج  زا 
رب تسا  هیماما  ياملع  عامجا  دیامرف  یم  بولقلا ))  هویح   )) مود دلج  زا  موس  لصف  رد  هر )   ) یسلجم همالع  هچنانچ  تسا ؛  رشبلاوبا 

 ) لوسر ترضح  ردام  ردپ و  هکنآ 
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محر بلـص و  رد  ترـضح  نآ  روـن  دـندوب و  نم  ؤـم  همه  مدآ  اـت  ترـضح  نآ  تادـج  دادـجا و  عـیمج  و  هلآ )  هیلع و  هـّللا  یّلص 
هصاخ قرط  زا  هرتاوتم  ثیداحا  تسا و  هدوبن  ترضح  نآ  تاهما  ابآ و  ترضح و  نآ  بسن  رد  ههبش  تسا و  هتفرگن  رارق  یکرـشم 

ایـصوا و ایبنا ،  همه ،  ترـضح  نآ  دادـجا  هک  ددرگ  یم  رهاظ  هرتاوتم  ثیداحا  زا  هکلب  تسا  هدرک  تلالد  نیماـضم  نیا  رب  هماـع  و 
دنا هدوب  مالّسلا )  هیلع  میهاربا (  ترضح  يایصوا  دنتسه ،  ترـضح  نآ  دادجا  هک  لیعامـسا  نادنزرف  دنا و  هدوب  ادخ  نید  نالماح 

تیّلم دـنا و  هدوب  قلخ  عجرم  تسا و  هدوـب  ناـشیا  اـب  نآ  تاریمعت  هبعک و  هناـخ  يراد ]  هدرپ   ] تباـجح هکم و  یهاـشداپ  هشیمه  و 
رد میهاربا  تعیرش  و  مالّسلا )  هیلع  یسیع (  ترضح  و  مالّسلا )  هیلع  یسوم (  ترضح  تعیرش  تسا و  هدوب  ناشیا  نایم  رد  میهاربا 
هب ار  ایبنا  راـثآ  دـندرک و  یم  تیـصو  رگیدـکی  هب  دـندوب و  تعیرـش  نآ  ناـظفاح  ناـشیا  دـشن و  خوسنم  لیعامـسا  نادـنزرف  ناـیم 

عیادو ایبنا و  راثآ  بتک و  بلاطوباو  دینادرگ  دوخ  یصو  ار  بلاطوبا  بلطملادبع ،  دیـسر و  بلطملادبع  هب  ات  دندرپس  یم  رگیدکی 
 . دومن هانپ  تلاسر  ترضح  میلست  تثعب ،  زا  دعب  ار  ناشیا 

هب وا  يایـصوا  لیعامـسا و  نادنزرف  تهج  زا  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  يایاصو  دیامرف :  یم  روبزم  باتک  زا  باـب 13  رد  زین  و 
زا هک  روطنامه  اریز  دیسر ؛  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر (  ترضح  بلاطوبا و  هب  وا  زا  دعب  دش و  یهتنم  بلطملادبع  ترضح 
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لیئارسا ینب  ناربمغیپ  هک  قاحسا  نادنزرف  یکی  دنتشاد  هبعش  ود  مالّسلا )  هیلع  میهاربا (  يایصوا  دوش ،  یم  دافتـسم  تایاور  ضعب 
ناشیا دندوب و  ناشیا  نایم  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر (  ترـضح  مارگ  دادجا  هک  لیعامـسا  نادنزرف  یکی  دنلخاد و  اهنآ  رد 

 . دندوبن ثوعبم  ناشیا  رب  لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  دندومن و  یم  وا  تعیرش  ظفح  دندوب و  میهاربا  تلم  رب 

یسوم و تعیرش  هب  فلکم  بلاطوبا  ترـضح  بلطملادبع و  ترـضح  هک  دیدرگ  رهاظ  همحرلا -  هیلع  یـسلجم -  همالع  تانایب  زا 
دلج 35 رد  هچنانچ  دندوب ؛  هیهلا  تجح  و  مالّسلا )  هیلع  میهاربا (  ترضح  يایـصوا  زا  دوخ  هکلب  دندوبن  مالّـسلاامهیلع )  یـسیع ( 

ءاهب ءایبنالا و  ءامیـس  هیلع  همیقلا و  موی  بلطملادـبع  هّللا  ثعبی   : )) هک تسا  يورم  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ترـضح  زا  راون  الاراحب 
(58  (( . ) كولملا

 (( . تساراد ار  ناهاش  یگدنزارب  ایبنا و  هرهچ  هک  یلاح  رد  دنازیگنا  یم  رب  زیخاتسر  زور  ار  بلطملادبع  دنوادخ  ))

 : هدش لقن  همحرلا -  هیلع  قودص -  خیش  تاداقتعا  زا  و 

(59  (( . ) هیصو ناک  مالّسلا )  هیلع  بلاطابا (  هجح و  ناک  بلطملادبع  ّنا  يوردق  و  ))

لیصفت یـسربط ،  يارولا  مالعا  باتک  زا  روبزم  باتک  رد  سپ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  مع  هزمح  ترـضح  هب  عجار  اما 
هار رد  ار  وا  ياهیراکادـف  ترـضح و  نآ  ردـق  تلالج  رد  هدراو  راـبخا  زین  هدومن و  رکذ  ار  راوگرزب  نآ  مالـسا  ندومن  لوبق  ببس 

 . تسا هدومرف  لقن  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  ترصن  دیحوت و 

س 18

تایآ 90 يرهاظ  دافم 
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 : لیئارسا ینب  هروس  زا  91 و 92  ، 

 . . . ( . اعُوْبنَی ِضْرَْالا  ْنِم  اَنل  َرُْجفَت  یّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاقَو  )

نآ هک  دنروآ  یم  لیلد  ار  هیآ  نیا  نیدناعم  دـندرک ،  ابا  هزجعم  ندروآ  زا  ترـضح  نآ  دنتـساوخ و  هزجعم  ربمغیپ  زا  هک  تسا  نیا 
؟  دییامرف موقرم  ار  داریا  نیا  زا  باوج  هیآ و  نیا  لوزن  نءاش  هتشادن ،  هزجعم  ترضح 

 : ج

هک یطیارش  رب  هوالع   ) تسا ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  یگدنیامن  توبن و  ماقم  یعدم  هک  یـسک  رب  القع  تسا  بجاو  تسین  یکش 
دهاش هک  دشاب  تداع  قراخ  يءار  ینعی  دشاب ؛  هزجعم  ياراد  هدیدرگ )  رکذ  شلحم  رد  هک  دشاب  وا  ياعدا  رد  صخـش و  رد  دیاب 
يارب هتبلا  دومرف و  یمن  يراج  تداع  قراخ  شتـسد  رب  دـنوادخ  تقو  چـیه  دوب  بذاک  یعدـم  رگا  اریز  دـشاب ؛  وا  يوعد  قدـص 
هکلب مزال  ریغ  القع  دوش  رداص  وا  زا  یتداع  قراخ  سک ،  ره  لیم  قباطم  اـما  تسا و  یفاـک  نتـشاد  هزجعم  کـی  ماـقم  نیا  تاـبثا 

دروخ و یم  مه  هب  نیوکت  ملاع  ماظن  دنزرـس ،  اهنآ  زا  یتداع  قراخ  يدرف  ره  شهاوخ  لیم و  قباطم  دوشانب  رگا  اریز  تسا ؛  حیبق 
ترابع هب  دـننزب و  مه  هب  هدومرف  طبترم  هصاخ  بابـسا  هب  ار  تاببـسم  دوخ  هغلاب ،  تمکح  ياضتقم  هب  دـنوادخ  هک  ار  ملاع  نایرج 

هجوت سوفن و  بیذهت  يارب  دـنا  هدـمآ  هکلب  دـننزب  مه  هب  ار  ملاع  نیوکت  عاضوا  هک  دـنا  هدـشن  ثوعبم  مالّـسلا )  مهیلع  ) ایبنا رگید 
 . یلاعت ءادبم  هب  اهنآ  نداد 

دصق دنیامن ،  یم  هبلاطم  هحرتقم  تایآ  هک  یناسک  ابلاغ  مییوگ  زین  و 
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هب نایتا  یتروص  نینچ  رد  هتبلا  تسا و  هرخسم  ازهتـسا و  يارب  ای  يدام و  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  ای  هکلب  تسین  ندروآ  نامیا  اهنآ 
 . تسا حیبق  القع  وغل و  ثبع و  یصاخشا ،  نینچ  لیم  قباطم  تاداع ،  قراوخ 

تـسا تاعنتمم  زا  یلقع  لاحم  تسا  یهیدب  دنیآ و  یم  رب  تسا  یلقع  لاحم  هک  يروما  هبلاطم  ماقم  رد  دوش  یم  هاگ  مییوگ :  زینو 
 (( . یلقع هن  تسا  يداع  لاحم  هزجعم ،   )) و

تـسا لا  ؤس  دروم  روکذـم ،  تاـیآ  رد  هک  ار  یتداـع  قراوـخ  ادـخ  لوـسر  زا  هک  نیکرـشم  مییوـگ :  همدـقم  نیا  نتـسناد  زا  سپ 
 : دندومن تساوخرد ]  ]

دندوب یناسک  ناشیا  اریز  دـنروایب ؛  نامیا  تایآ ،  نیا  ندـید  زا  سپ  هک  هدوب  راوگرزب  نآ  توبن  تابثا  يارب  هن  اهنآ  هبلاـطم  ـالوا : 
دانع زا  ریغ  دندوب ،  هدومن  هدـهاشم  تارهاب  تایآ  اهدـص  هکنیا  اب  دـندوب  ترـضح  نآ  هب  ندـناسر  رازآ  تیذا و  ماقم  رد  امئاد  هک 

(( رمقلا قش   )) هدـهاشم زا  سپ  دـیجم و  نآرق  اصوصخ  دوب ،  سب  هزجعم  کی  دـندوب  ناـمیا  بلاـط  ناـشیا  رگا  دـندوزفین ،  يزیچ 
یم هدـهاشم  امئاد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم ( زا  هبیجع  روما  مسق  نیا  ینعی  تسا  رمتـسم  يرحـس  نیا  دـنتفگ :  هدومن  ضارعا 

ییوج هناهب  يریگداریا و  درجم  هکلب  هدوبن  ترـضح  نآ  هب  ندروآ  نامیا  هروبزم ،  تایآ  هبلاطم  زا  ناشیا  ضرغ  هلمجلاب  دـندرک و 
 . تسا هدوبن  رثا  بیترت  عامتسا و  لباق  اهنآ  تالا  ؤس  دوب و  ازهتسا  و 

ترضح تی  ؤر  هبلاطم  نآ  هدوب و  یلقع  عنتمم  لاحم و  هبلاطم  اهنآ  تالا  ؤس  زا  یضعب  ایناث : 
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ار هکئالم  ادـخ و  هکنیا  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  هک  دـندومن  هبلاطم  ترـضح  نآ  زا  ینعی  تسا ؛  هکئالم  هنءاـش و  لـج  تیدـحا 
مـسج نوچ  تسا ؛  تاعنتمم  زا  یلاعتقح  ندید  نوچ  و  ( 60 () الیبَق ِهَِکئالَْملاَو  ِهّللِاب  َِیتْءاَتْوَا  مینیبب . . . (  مشچ  هب  ات  یهدـب  ام  ناشن 

 : دیامرف یم  باوج  رد  تاینامسج ،  مسج و  زا  تسا  هزنم  تسین و 

(61  . . . ( . ) ّیبَر َناْحبُس  ُْلق  ) . . . 

تیفیک رد  تسا  هدومن  اضتقا  یهلا  تحلـصم  تمکح و  هچنآ  فالخرب  نیوکت  عاضوا  نداد  رییغت  هبلاطم  اهنآ  تـالا  ؤس  زا  یـضعب 
ياه همشچ  ینک و  حطـسم  ار  نیمز  يرادرب و  ار  هکم  ياههوک  هکنیا  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  دنتفگ  هچنانچ  هدوب ؛  اهنآ  تقلخ 

 : يزاس يراج  دوشن  کشخ  تقو  چیه  هک  يرایسب 

(62 ( . ) اعُوْبنَی ِضْرَْالا  َنِم  اَنل  َرُْجفَت  یّتَح  ََکل  َنِم  ُؤن  َْنل  اُولاق  (َو 

هچنانچ دـندومن ؛  حارتقا  جاجل ،  دانع و  طرف  زا  هک  تسا  هناگچب  ياهیریگ  هناهب  هنالهاج و  تالا  ؤس  ناشیا ،  تـالا  ؤس  زا  یتمـسق 
 : دنتفگ

(63 ( . ) اریْجفَت اَهلالِخ  َراْهنَْالا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  ٍلیَخن َو  ْنِم  ٌهَّنَج  ََکل  َنوُکَت  ْوَا  )

ناور اهناتـسوب  نآ  نایم  رد  ار  بآ  ياهیوج  نآ  رد  ینادرگ  ناور  سپ  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  یناتـسوب  وت  يارب  دـشاب  هدوباـی  ))
 (( . یندرک

(64  . . . ( . ) افَسِک اْنیَلَع  َتْمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقُْست  ْوَا  )

 (( . نکفیب هراپ  هراپ  ام  رس  رب  يداد  دیعو  يراد و  نامگ  هکنانچمه  ار  نامسآای  ))

(65  . . . ( . ) ٍفُرْخُز ْنِم  ٌْتَیب  ََکل  َنوُکَی  ْوَا  )

يا هناخ  وت  يارب  زا  ای  ))
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(( . دشاب رز  زا 

(66  . . . ( . ) ُهُؤَْرقَن اباتِک  اْنیَلَع  َلِّزَُنت  یّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِم  ُؤن  َْنل  ِءامَّسلا َو  ِیف  یقْرَت  ْوَا  )

نآ میناوخب  هک  ار  یباتک  نامسآ  زا  ام  رب  يروآ  دورف  هک  یتقو  ات  مینکن  قیدصت  نامسآ  هب  ار  وت  نتفر  يورب و  نامسآ  هب  هکنیاای  ))
(( . دشاب هتشون  وت  قیدصت  نآ  رد  ار و 

اهنآ جاجل  دانع و  هظحالم  اب  اصوصخ  تسین  رثا  بیترت  لباق  هنالقاع و  تالا ،  ؤس  نیا  زا  کیچیه  هک  تسین  هدیـشوپ  یلقاع  چیهرب 
.

زا هک  یموق  ره  هدومن  اضتقا  نینچ  یهلا  تمکح  نوچ  هک  تسا  نیا  اهنآ  تالا  ؤس  هب  انتعا  مدـع  لـلع  زا  رگید  یکی  مییوگ  اـثلاث : 
هدیدرگ و باذع  لوزن  قحتـسم  دندرواین ،  نامیا  کلذ  عم  داد و  اهنآ  هب  یلاعت  يادخ  دندومن و  هبلاطم  هحرتقم  تایآ  دوخ  ربمغیپ 
لیم و قباطم  هکنآ  زا  سپ  هوک و  زا  ار  هصاخ  فاصوا  هب  هفوصوم  هقان  جورخ  دندومن  هبلاطم  هک  حلاص  موق  هچنانچ  دـندش  كاله 

یکش دومن و  كاله  ار  اهنآ  همه  مه  یلاعت  يادخ  دش ،  رتشیب  اهنآ  جاجل  دانع و  هکلب  دندرواین  نامیا  دیدرگ ،  عقاو  اهنآ  شهاوخ 
دـندروآ و یمن  نامیا  مه  زاب  دـیدرگ  یم  عقاو  مه  اهنآ  تالا  ؤس  مامت  رگا  هکدـندوب  حـلاص  موق  لـثمزین  هکم  نیکرـشم  هک  تسین 

هکنیا هظحالم  اب  اصوصخ  دوبن  اهنآ  تکاله  یضتقم  یهلا  تحلصم  دندیدرگ و  یم  كاله  قحتسمو  دیدرگ  یم  رتشیب  اهنآ  جاجل 
هیآ نیا  رد  تسا  هدومرف  موس  باوج  نیمه  هب  هراشا  و  دـندیدرگ .  ناملـسم  دارفا  ءزج  ادـعب  ای  دـندوب  ناملـسم  اـهنآ  رتشیب  باـقعا 

 : هکرابم

ِتایْالِاب َلِسُْرن  ْنَا  انَعَنَم  ام  (َو 
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(67  . . . ( . ) َنُولَّوَْالا اَِهب  َبَّذَک  ْنَاِّالا 

 (( . ناینیشیپ شیوخ ،  هحرتقم  تازجعم  هب  دندرک  بیذکت  هکنیا  رگم  شیرق  هحرتقم  تازجعم  نداتسرف  زاار  ام  تشادن  زاب  و  ))

لـصءاتسم ار  اهنآ  ام  دـندرک و  بیذـکت  نانآ  یلو  میدرک  رهاظ  ناربمغیپ  تسد  رب  ار  اهنآ  ام  دـندیبلط و  یتازجعم  هقباس  مما  ینعی 
هب لاصیتسا  باذع  تقو  نآ  دیورگ ،  دنهاوخن  ناشیا  هک  میناد  یم  میروآ ،  روهظ  هب  تازجعم  زا  دنبلط  یم  هچنآ  رگا  سپ  میدومن 
ای هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم ( تفارش  تهج  هب  میزاسن  لصءاتـسم  ار  ناشیا  هک  میا  هدومن  مکح  لزا  رد  ام  داتـسرف و  دیاب  ناشیا 

 . دروآ میهاوخ  نوریب  ینانم  ؤم  ناشیا  لسن  زا  هکنآ  تهج  هب 

لزان سپ  ناشیا  نامیا  مدـع  هب  اـم  ملع  تهج  هب  رگم  مینک  یمن  هحرتقم  تاـیآ  لاـسرا  اـم  هک :  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  ياـنعم  اـی  و 
 . دوب دهاوخ  هدیاف  یب  ثبع و  ار ،  تایآ  ام  ندومن 

هنوگچ هروبزم ؛  تایآ  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر (  ترـضح  زاجعا  نیرکنم  کسمت  نالطب  دش  حضاو  دیدرگ  رکذ  هچنآ  زا 
انَلُـسُر اْنلَـسْرَا  ْدََقل   : ) دیامرف یم  دیامرف و  یم  هزجعم  تابثا  ایبنا  يارب  دیجم  نآرق  هکنآ  لاح  درادن و  هزجعم  دهعت  دـیوگ  یم  نآرق 

یّلص دمحم (  ) راوگرزب نآ  دوخ  زا  هزجعم  بلس  هنوگچ  دهد  یم  حرش  الیصفت  ار  ایبنا  زا  يا  هدع  هزجعم  هکلب  ( 68  . . . () ِتانِّیَْبلِاب
هزجعم ار  دـیجم  نآرق  سفن  یلاعت  يادـخ  هکنآ  زا  سپ  تسا  ضحم  طلغ  فرح ،  نیا  مییوگ  هکلب  دـیامرف  یم  هلآ ) )  هیلع و  هّللا 

رارق دوخ  ربمغیپ 
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هریثک تازجعم  رب  هوالع  دنروایب و  نآ  زا  هروس  کی  لثم  دنناوتن  دـنوش  عمج  مه  اب  سنا  نج و  رگا  هک  دومرف  نآ  هب  يدـحت  داد و 
رد یلاعت  يادـخ  ار  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  يا  هدـع  تسا ،  دوجوم  رابخا  بتک  رد  هدـیدرگ و  رهاظ  ترـضح  نآ  زا  هک  هرتاوتم 

هدومن هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم ( ترـضح  زا  هزجعم  یفن  نآرق  دـنیوگ  یم  نیدـناعم  تءارج  هچ  اب  هدومرف  رکذ  دـیجم  نآرق 
 : ددرگ یم  رکذ  هراشا  راصتخا و  روط  هب  هدیدرگ  رکذ  دیجم  نآرق  رد  هک  ترضح  نآ  هزجعم  دنچ  هنومن  يارب  تسا ؟ 

جارعم هزجعم   - 1

رد هچنانچ  داد  جورع  اهنامسآ  هب  اجنآ  زا  اصقالادجسم و  هب  هکم  زا  ار  ترـضح  نآ  دنوادخ  بش ،  کی  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ 
 : دیامرف یم  لیئارسا  ینب  هروس  لوا 

(69  . . . ( . ) اَْصقَْالا ِدِجْسَْملا  َیِلا  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  ْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَا  يذَّلا  َناْحبُس  )

(70  . ) تسا روکذم  مجنلاو  هروس  رد  ترضح  نآ  جارعم  همتت  و 

رمقلا قش  هزجعم   - 2

رگا ار  هام  دنک  یمن  راک  اهنامـسآ  رد  رحـس  نوچ  دـنتفگ  دـندومن و  هبلاطم  ینامـسآ  هیآ  ترـضح  نآ  زا  هّکم  نیکرـشم  هک  تسا 
يرگید هراشا  دـعب  دـیدرگ و  همین  ود  هام  هدرک و  هراشا  كرابم  تشگنا  اب  ترـضح  نآ  دروآ و  میهاوخ  نامیا  وت  هب  ییاـمن  قشنم 

 : دیامرف یم  رمق  هروس  رد  هچنانچ  دش  مئتلم  دومرف 

(71 ( . ) ُرَمَْقلا َّقَْشناَو  ُهَعاّسلا  َِتبَرَْتِقا  )

رافک رکشل  يوس  هب  ار  یگیر  تشم  ترضح  نآ  نتخادنا  هزجعم   - 3

هب دیناسر  رافک  رکشل  مامت  ینیب  مشچ و  هب  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هک  دوب 
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 : دیامرف لافنا  هروس  رد  هچنانچ  دیدرگ ؛  اهنآ  تسکش  مازهنا و  بجوم  هک  يروط 

(72  . . . ( . ) یمَر َهّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ِْذا  َْتیَمَر  امَو  ) . . . 

یلاعت يادخ  هلیسو  هب  بازحا  هوزغ  رد  یتخس  داب  نداتسرف  هلمج  نآزاو   - 4

یـشتآ دنامن  تخادنا و  ار  نآ  هکنیا  رگم  يا  همیخ  نیکرـشم  يارب  تشاذگن  هک  يروط  هب  دوب  تدورب  تیاهن  رد  داب  نآ  هک  تسا 
يارب ار  هکئالم  زا  يا  هدع  زین  و  دـندومن .  رارف  همه  راچان  دـنیامن و  فقوت  دنتـسناوتن  امرـس  تدـش  زا  دومن و  شوماخ  ار  نآ  رگم 

 : دیامرف بازحا  هروس  رد  هچنانچ  دومرف ؛  لزان  ترضح  نآ  ترصن 

(73  . . . ( . ) اهْوَرَت َْمل  ادُونُج  احیر َو  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَاَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَئاجِْذا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )

ار هکئـالم  زا  يا  هدـع  ترـضح  نآ  يارب  یلاـعت  يادـخ  دـندش  يرارف  بوـلغم و  همه  مالـسا  رکـشل  هک  نینح ))  هوزغ   )) رد زین  و 
 : دیامرف یم  تئارب ))  هروس   )) رد هچنانچ  دومرف ؛  مزهنم  بولغم و  ار  رافک  داد و  رارق  نینم  ؤم  لد  رد  هنیکس  داتسرف و 

(74  . . . ( . ) ٍْنیَنُح َمْوَی  ٍهَریثَک َو  َنِطاوَم  یف  ُهّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  )

ادعب هک  تسا  هیبیغ  روما  هب  نداد  ربخ  هدیدرگ  رکذ  اهنآ  زا  يدادـعت  دـیجم  نآرق  رد  هک  ترـضح  نآ  تازجعم  هلمج  زا  زین  و   - 5
ره لیـصفت  مییامن و  یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  ام  تسا و  دایز  هزجعم ،  مسق  نیا  هدـیدرگ و  عقاو  راوگرزب  نآ  نداد  ربخ  قباـطم 

ُعْمَْجلا ُمَزُْهیَس   : ) هفیرش هیآ  لثم  تسا  دوجوم  ریسافت  رد  کی 
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 : دومرف ردب  گنج  زا  لبق  هچنانچ  دیدرگ ؛  عقاو  دعب  دهد و  یم  اهنآ  رارف  رافک و  تسکش  زا  ربخ  هک  ( 75 () َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو 

(76  . . . ( . ) ِقانْعَْالا َقْوَف  اُوبِرْضاَف  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ِبُوُلق  یف  یْقلُاَس  ) . . . 

ُهّللا ُمُکَدَعَو   : ) دـیامرف یم  حـتف  هروس  رد  هچنانچ  دـیدرگ ؛  عقاو  امامت  دـعب  داد و  یمالـسا  تاحوتف  ریاس  ربیخ و  حـتف  زا  ربخ  زین  و 
(77  . . . ( . ) ًهَریثَک َِمناغَم 

و دـش .  مسق  نیمه  داد و  راوگرزب  نآ  هدـننک  تتامـش  لسن  عاطقنا  ترـضح و  نآ  فیرـش  لسن  ياقب  زا  ربخ  رثوک  هروس  رد  زین  و 
دیجم نآرق  رد  هک  هیبیغ  رابخا  لیبق  نیا  زا  دروم  یـس  قحلا ))  نایب   )) باـتک لوا  دـلجرد  هیلع -  هّللا  همحر  مالـسالارخف -  موحرم 

دنوادخ زا  ریغ  هک  يروما  زا  هداد  ربخ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  هک  يدراومزا  دروم  تسیب  دـنک و  یم  لقن  هدـش ،  رکذ 
( . دنیامرف عوجر  باتک  نآ  هب  نیبلاط   ) دیامن یم  لقن  هدیدرگ ،  رکذ  دیجم  نآرق  رد  هدوبن و  یعالطا  نآ  رب  ار  یسک 

سینا  )) مود دـلج  رد  تسا .  هدومرف  عمج  ار  تاـیآ  لـیبق  نیا  زا  يدادـعت  بولقلا ))  هویح   )) مود دـلج  رد  یـسلجم ) ؛ (  همـالع  و 
ترضح نآ  دندومن و  هبلاطم  هحرتقم  تایآ  حیسم  ترضح  زا  هک  دیامن  یم  لقن  لیجانا  زا  دروم  تشه  هحفص 245 ،  مالعالا ، )) 

 : تسا هتشون  سقرم  لیجنا  زا  هیآ 11  باب 8 ،  هلمج  نآ  زا  دومرفن و  ییانتعا  اهنآ  لا  ؤس  هب 

عورش هثحابم   ( حیسم  ) يو اب  هدمآ  نوریب  نایسیرف  ))
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یم یتـیآ  هقرف  نیا  هـچ  يارب  زا  تـفگ  دیـشک و  یهآ  لد  زا  وا  دنتـساوخ و  وا  زا  ینامـسآ  تاـیآ  زا  یتـیآ  ناـحتما  هارزا  ودـندرک 
(( . دش دهاوخن  اطع  هقرف  نیدب  یتیآ  میوگب  امش  هب  هنیآ  ره  دنهاوخ 

س 19

یلوا كرت  هب  ار  نآ  روطچ  هدش ،  حیرـصت  ناربمغیپ  بنذ  هب  میرک  نآرق  رد  تسیچ ؟  یلوا  كرت  نایـصع و  مثا ،  بنذ ،  نیب  قرف 
؟  دوش یم  تباث  وحن  هچ  هب  ناربمغیپ  تمصع  دنیامن و  یم  ریبعت 

 : ج

یهن رما و  تسا و  یهن  ای  رما  تفلاخم  نآ  هک  يدحاو  يانعم  هب  تسا  هراشا  هک  تسا  يا  هفلتخم  تارابع  نایصع ))  مثا و  بنذ ،  ))
بولطم رگید ،  تراـبع  هب  و  نآ .  تفلاـخم  زا  یهن  اـب  تسا  یـش ء  هب  یهن  رما و  نآ  تسا و  یبوـجو  یمازلا و  اـی  تسا  مسق  ود  رب 
ياـضر بجوم  بوبحم و  نآ  لـعف  هک  تاـکز  موص و  تالـص و  هب  رما  لـثم  نآ ،  كرت  تیـضوغبم  اـب  ـالوم  دزن  اـهنآ  لـعف  ندوب 
ضوغبم اهنآ  لعف  بوبحم و  اهنآ  كرت  هک  رمخ  برـش  انز و  زا  یهن  لثم  تسوا و  طخـس  بجوم  ضوغبم و  نآ  كرت  تسالوم و 

 . تسا

تسا باوث  بجوم  بولطم و  نآ  لعف  رگید ،  ترابع  هب  و  نآ .  تفلاخم  رب  دیدهت  یهن و  نودب  تسا  یئیـش  یهن  رما و  مود ،  مسق 
رما مسق  نیا  تفلاخم  دنمان و  یم  هورکم ))  بحتـسم و   )) ار یهاون  رماوا و  مسق  نیا  تسین و  باقع  بجوم  ضوغبم و  نآ  كرت  و 

يزیچ ندومن  كرت  ینعی  دنمان  یم  یلوا  كرت  ار  یهن  و 
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ایبنا تمـصع  ماقم  اب  تاـفانم  هچنآ  تسین و  یباـقع  نآ  كرت  رد  دـنچ  ره  دوش  هدروآ  اـجب  دوب  راوازـس  دوشن و  كرت  دوب  رتهب  هک 
هک یهیزنت  یهن  تفلاخم  یبابحتـسا و  رما  كرت  اما  تسا و  هیمیرحت  یهاون  ماـجنا  هیمازلا و  رماوا  كرت  ینعی  تسا ؛  لوا  مسق  دراد 

سپ دنـشاب  هریغـص  هریبک و  ناهانگ  عیمج  زا  موصعم  ایبنا  دیاب  یلقع  یعطق  لیلد  هب  نوچ  درادـن و  تمـصع  اب  تافانم  تسا  هورکم 
 . تسا یناث  مسق  انیقی  هدش  دراو  دیجم  نآرق  رد  هک  اهنآ  هب  بنذ  تبسن 

یم همحرلا -  هیلع  یـسوط -  ققحم  هتفگ  حرـش  رد  هیلع  هّللا  همحر  یلح  همالع  ماما ،  اـی  ربمغیپ  تمـصع  ندـش  تباـث  قیرط  اـما  و 
هوق هیناسفن و  هکلم  زا  تسا  تراـبع  تمـصع  نوچ   ) تسین یعـالطا  نآ  رب  ار  یـسک  تسا و  یفخ  يرما  تمـصع ))   )) هک دـیامرف 

 : تسا زیچ  ود  نآ  تابثا  قیرط  و  دوش ) رداص  وا  زا  یهلا  تیصعم  تسا  لاحم  نآ  بحاص  هک  هینابر  هیسدق 

ماقم ياراد  هتبلا  دوش ،  یم  فشک  حیرصت  صن و  نیا  زا  هک  وا  تماما  ای  توبن  هب  همامالا  هوبنلا و  تباث  ماما  ای  ربمغیپ  حیرصت  لوا : 
 . دشاب یم  تسا  ماقم  نیا  مظعا  طرش  هک  تمصع 

رب تسا  دـهاش  وا  تسد  هب  هزجعم  ندـش  رهاـظ  نوـچ  دـیامرف ؛  يراـج  وا  تسد  هب  هزجعم  هک  تسا  ملاـع  راـگدرورپ  نـییعت  مود : 
ای توبن  شتـسد  هب  هزجعم  ندرک  يراج  اب  نوچ  دومرف و  یمن  يراج  وا  تسد  هب  تداع  قرخ  هنرگو  ار  وا  توبن  دنوادخ  قیدـصت 

ماقم نیا  طرش  هک  تمصع  ياراد  انیقی  سپ  تسا  دنوادخ  قیدصت  دروم  شتماما 
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طرـش دوـجو  هب  نیقی  طورـشم  دوـجو  زا  رگید ،  تراـبع  هب  تسا و  ندرب  تلع  هب  یپ  لوـلعم  زا  هکنآ  ناـهرب  هب   ) دـشاب یم  تـسا 
سپ تسا  یعطق  تباـث و  دـیجم  نآرق  صن  هب  اـهنآ  توـبن  هدـش  اـهنآ  رکذدـیجم  نآرق  رد  هک  ییاـیبنا  نوـچ  و  دوـش ) یم  لـصاح 
دشاب هدوب  هیهیزنت  یهاون  هیبدن و  رماوا  هک  تسا  یناث  مسق  زا  انیقی  هدش  هداداهنآ  هب  هک  هانگ  تبسن  تسا و  ملسم  مه  اهنآ  تمـصع 

.

س 20

هدهاشم بذعم  ار  يا  هدع  تبترم  یمتخ  ترضح  هک  جارعملا  هلیل  رد  تسا ؟  بهذم  تایرورـض  زا  ینامـسج  جارعم  هب  داقتعا  ایآ 
؟  تسا هدوب  وحن  هچ  هب  ترضح  نآ  تادهاشم  سپ  هدرکن  مایق  تمایق  ثوعبم و  مدرم  هک  زونه  دندومرف 

 : ج

دشاب یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا (  ربمغیپ  جارعم ))   )) عوضوم تسا  تباث  دیجم  نآرق  صن  هب  هک  بهذم  تایرورض  زا  يرآ ، 
 : هدومرف نایب  لیئارسا  ینب  هروس  لوا  رد  ار  اصقا  دجسم  ات  جارعم  بش  رد  مارحلا  دجسم  زا  ترضح  نآ  تکرح  ینعی   ؛

(78  . . . ( . ) اَْصقالا ِدِجْسَْملا  َیِلا  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  ْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَا  يذَّلا  َناْحبُس  )

 . هدیدرگ رکذ  تایاور  رد  اهنامسآ  هب  یصقا  دجسم  زا  و 

زا هلمجلا  یف  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  جارعم  لصا  هلمجلاب  و  تسا .  هدش  رکذ  تایاور  ریـسفت  اب  مجنلاو  هروس  رد  زین  و 
يروما روص  دش ،  هئارا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر (  ترـضح  هب  جارعملا  هلیل  رد  هک  يروما  هلمج  زا  تسا و  بهذم  تایرورض 

دهاوخ عقاو  تمایق  خزرب و  ملاع  رد  هک 
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ترـضح نآ  ناشن  ار  اهنآ  تروص  البق  دوش  یم  عقاو  تمایق  رد  ادـعب  هک  ار  هچنآ  دوب و  باقع  لهاو  باوث  لها  تءایه  زا  دـیدرگ 
 . دندوب هدماین  ایند  ملاع  هب  زونه  هکنیا  اب  دنداد 

(79 ( . ) ُرَمَْقلا َّقَْشناَو  ُهَعاّسلا  َِتبَرَْتِقا  )

س 21

لقع اجنیا  ات  تسویپ  مه  هب  ترـضح  نآ  رما  هب  مه  دـعب  دـش و  مین  ود  هام  هک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا (  لوسر  ندومرف  هراشا 
زا ریخا  هلمج  تفر و  ربمغیپ  رگید  نیتسآ  رد  رگید  همین  نیتسآ و  کی  رد  مین  کی  هک  هداـتفا  هنـسلا  رد  یلو  دـیامن  یم  لوبق  میلس 

نیا زا  باوج  هدیـسر  رگا  هدیـسر و  رابخا  رد  ریخا  هلمج  ایآ  دـجنگن  یغرم  مخت  تسوپ  رد  ایند  هکنآ  هباشم  تسا  یلقع  تـالاحم 
؟  تسیچ ههبش 

 : ج

دومرف و همین  ود  ار  هام  هراشا و  كرابم  تشگنا  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هک  تسا  نآ  رمقلا  قش  هزجعم  زا  ملسم  ردق 
دـیجم و نآرق  رد  رادـقم  نیا  تشگرب و  هیلوا  تلاـح  هب  دـیدرگ و  مئتـلم  دـندومرف  هراـشا  رما و  دـعب  دـندوب و  ادـج  مـه  زا  یتدـم 
ندـش و هراپ  ینعی  هیکلف  ماسجا  رد  ماـیتلا  قرخ و  عاـنتما  لاکـشا  تسین و  ههبـش  چـیه  دروم  تسا و  هدـش  رکذ  هرتاوتم  تاـیاوررد 

رمق هرک  هک  هدش  یهیدب  رـضاح  هرود  رد  تسا  لیلد  یب  فرح  نیا  لصا  هک  نیا  رب  هوالع  تسا  لاحم  تارک  رد  ندـیدرگ  لصتم 
 . تسین نیمز  مسج  رمق و  مسج  نیب  قرف  چیه  تسا و  مایتلا  قرخ و  لباق  و  نیمز ،  هرک  لثم 

نتفر نیمز و  هب  هام  هرک  ندمآ  عوضوم  اما  و 
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باتک رد  طقف  متفاین  فرح  نیا  زا  يرثا  املع  تاـملک  راـبخا و  ریـسافت و  بتک  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  نیتسآ  رد 
فرح نیا  تسین  یکـش  و  دیامن .  یم  لقن  يذخءام  هچ  زا  هک  دیامن  رکذ  هکنیا  نودب  هدش  ضرعتم  ار  بلطم  نیا  خـیراوتلا  خـسان 

 . دوش تسرد  نآ  يارب  حیحص  يانعم  دوش و  لیوءات  هکنیا  رگم  تسا  لوقعم  ریغ  هکلب  لوبقم  ریغ 

(80  . . . ( . ) ِهِّبَر َناهُْرب  اءر  ْنَا  الَْول  اِهب  َّمَهَو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقلَو  )

س 22

هکنآ لاح  دنک و  اخیلز  اب  تطلاخم  دصق  قیدص  فسوی  تسا  نکمم  هنوگچ  درک  لا  ؤس   ( مالّـسلا هیلع  اضر ( ترـضح  زا  نومءام 
؟  دییامرف نایب  دش  عناق  نومءام  دندومرف و  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  هک  ار  یباوج  دوب ،  موصعم  توبن و  ماقم  ياراد 

 : ج

 : هدومرف لقن  ار  تیاور  مالّسلا )  هیلع  اضرلا ( رابخا  نویع  باتک  رد 

 : نومءاملا لاقف  ))

 : لجو زع  هّللا  لوق  نع  ینربخاف  نسحلابا  ای  كّرَد  هّلل 

( ِهِّبَر َناهُْرب  اءر  ْنَا  الَْول  اِهب  َّمَهَو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقلَو  )

 ، هب تمه  امک  اهب  مهل  هبر  ناهرب  اءر  نا  الولو  هب ،  تمه  دقل  مالّسلا : )  هیلع  اضرلا ( لاقف 

 ، هیتءایال بنذب و  مهی  موصعملاو ال  اموصعم ،  ناک  هنکل 

 : لاق هنا  مالّسلا )  هیلع  قداصلا (  هیبا  نع  یبا ،  ینثدح  دقل  و 

(81  (( . ) لعفیال ناب  مه  و  لعفت ،  ناب  تمه 

نیا يانعم  تسوا و  رب  مدقم  تسا و  الول ))  )) باوج اهب )) مه   )) هلمج هک  تسا  نیا  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  باوج  هصالخ  و 
 : دوش یم  نینچ  هفیرش  هیآ 
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هلمج عانتما  يارب  الول  نوچ  و  اخیلز . )) هب  دومن  یم  دصق  هنیآره  ار  شراگدرورپ  ناهرب  مالّـسلا )  هیلع  فسوی (  دوب  هدـیدن  رگا  ))
 : دوش یم  نینچ  انعم  سپ  لوا  دوجو  هطساو  هب  تسا  مود 

نیسحلا نب  یلع  ترضح  زا  هبر ))  ناهرب   )) زا دارم  نایب  رد  و  اخیلز . )) هب  دومنن  دصق  ار  شبر  ناهرب  فسوی  ترضح  دید  نوچ  ))
سپ وا  زا  منک  یم  ایح  تفگ  دیـشک و  دوب  هرجح  رد  هک  دوخ  تب  يور  هب  ار  دوخ  ساـبل  اـخیلز  هک  تسا  يورم  مالّـسلاامهیلع )  ) 

يدنوادخزا منکن  ایح  نم  هنوگچ  سپ  ینک  یم  ایح  دـنیب  یمن  دونـش و  یمن  هک  یتب  زا  وت  دومرف  مالّـسلا )  هیلع  فسوی (  ترـضح 
 . دراد وا  هب  یملع  هطاحا  ار و  ناسنا  هدومرف  قلخ  هک 

(82 ( . ) اریذَن ارِّشَبُم َو  ادِهاش َو  َكاْنلَسْرَا  ّانِا  )

س 23

 . دییامرف نایب  ار  ریشب ))  )) و ریذن ))  )) نیب قرف 

 : ج

ود نیا  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هیمست  هجو  تسا و  هدنناسرت  يانعم  هب  ریذن ))  )) هدنهد و تراشب  يانعم  هب  ریـشب )) ))
تسا و نیرفاـک  يارب  منهج  شتآ  هب  هدـنناسرت  نینم و  ؤم  يارب  زا  تشهب  هب  هدـنهد  تراـشب  راوـگرزب  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  مسا 
هب تسا  ناراکتیصعم  هدنهد  تراشب  زین  و  تاکرد .  زا  تسا  تیـصعم  لها  هدنناسرت  تاجرد و  هب  تسا  تعاط  لها  هدنهد  تراشب 
زا کلذ  ریغ  تساهنآ و  لمع  هدننک  لطاب  هک  بجع  ایر و  زا  تسا  ناراکتدابع  هدـنناسرت  دـنیامن و  هبوت  رگا  اهنآ  هبوت  ندـش  لوبق 

 . تاراذنا تاراشب و  عاونا 

س 24

؟  دییامرف نایب  ار  هدبعش  رحِس و  هزجعم ،  نیب  قرف 

 : ج

هفـسلفلا و قئاقد  نم  مهدـنع  امب  رـشبلا  رئاـس  هنع  زجعی  ثیحب  هداـعلل  قراـخلا  لـعفلا  نم  هلوسر  دـی  یلع  هّللا  هرهظی  اـم  هزجعملا  ))
 (( . نونفلا یف  هراهملاو  هعانصلا  یف  هقاذحلا 

هک يروط  هب  دـیامرف  یم  رهاظ  تسایـشا  يداع  نایرج  فالخ  رب  هک  يزیچ  زا  شربمغیپ  تسد  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  هزجعم 
یعدـم قدـص  رب  لیلد  هزجعم  ندوب  دـنراد و  تردـق  شناد و  عاونا  زا  هک  ار  هچنآ  اب  نآ  لـثم  ندروآ  زا  دنـشاب  زجاـع  قلخ  عیمج 

یعدم تسد  رب  هزجعم  تقو  چـیه  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  يزاکترا  رما  نیا  ناهرب  تسا و  ملاع  نیملـسم  عیمج  تازکترم  زا  توبن 
القع بذاک ،  یعدـم  تسد  هب  هزجعم  راهظا  اریز  تسا ؛  هیهلا  هغلاب  تمکح  اب  یفانم  نوچ  دـیامرف  یمن  رهاـظ  توبن  ماـقم  بذاـک 

يدنوادخ زا  حیبق  رودص  هتبلا  تسا و  حیبق 
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 . دشاب یم  عنتمم  تسا  میکح  میلع و  هک 

 : رحس فیرعت  اما  و 

(( . ذملتلا میلعتلااهیف و  يرجی  هصوصخم  لامعا  هرشابمب  هثیبخ  هریرش  سفن  نم  هداعلل  قراخرما  راهظا  رحسلا  ))

لاـمعا هب  شمادـقا  ببـس  هب  تسا  ثیبـخ  ریرـش و  هک  یـصخش  فرط  زا  دـشاب  تداـع  قراـخ  هک  تسا  يرما  ندوـمن  رهاـظ  رحس 
مه رـشب  دارفا  ریاس  هک  تسا  یلاـمعا  نتفرگ  ین  ̠ لاـمعا نآ  رد  دوش  یم  يراـج  هدـیدرگ و  رما  نآ  زورب  ءاـشنم  هک  هصوصخم 

 : هجو نیدنچ  زا  رحس  هزجعم و  نیب  قرف  ددرگ  یم  رهاظ  رحس  هزجعم و  فیرعت  زا  دنیامنب و  لمع  دنریگب و  دای  دنناوت  یم 

 : هکنآ لوا 

تثابخ رثا  رد  ینعی  تسا  ناطیـش  فرط  زا  رحـس  شلوسر و  توبن  قیدصت  يارب  تسا  یلاعت  يادـخ  ینعی  نامحر  فرط  زا  هزجعم 
نیب زیمت  هدیدرگ و  رهاظ  وا  تسد  هب  تسا  نیطایـش  هب  شبرقت  بجوم  هک  هثیبخ  لامعا  ترـشابم  نیطایـش و  اب  وا  تیخنـس  رحاس و 

 . ددرگ یم  رهاظ  هیتآ  هوجو  زا  تسا  رحس  هزجعم و  كالم  هک  تیناطیش  تینامحر و 

 : مود

هزنم هیناسفن  دسافم  هیقالخا و  لیاذر  عیمج  زا  اربم و  صیاقن  بویع و  عیمج  زا  هک  دـیدرگ  رهاظ  یـسک  تسد  هب  تداع  قراخ  رگا 
ایند و زا  ضارعا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دشاب  هلـضاف  تاکلم  لیاضف و  عیمج  هب  فصتم  هیقالخا و  نساحم  عیمج  ياراد  زین  دـشاب و 
ینامحر و تداع ،  قراخ  نآ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  شتـالاح  نیا  یلاـعت  كراـبت و  ءادـبم  هب  هجوت  ماـمت  یـضرغ و  یب  یعمط و  یب 

دوش و یم  هدیمان  تمارک  الاو  دشاب  تماما  ای  توبن  یعدم  شبحاص  رگا  تسا  هزجعم 
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تالامک لیاضف  زا  تسرپاوه و  بلط و  اـیند  لذر و  یـصخش  دـشاب  هدـش  يراـج  شتـسد  هب  تداـع  قراـخ  هک  یـسک  نآ  هاـگره 
نابحاص رب  وا  تثابخ  ورـش  تهج  اـبلاغ  تسا و  نوعلم  رحاـس و  شبحاـص  رحـس و  اـنیقی  تداـع  قراـخ  نآ  دـشاب  مورحم  هیناـسفن 

مهف و نابحاص  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هجو  نیمه  القع  دزن  رد  هزجعم  رحـس و  زیمت  رد  هدـمع  هجو  دوب و  دـهاوخن  هدیـشوپ  تریـصب 
ایآ دننیبب  دنیامنب و  وا  تالاح  رد  تقد  الماک  هکنیا  ات  دش  دنهاوخن  وا  میلـست  اروف  دـننیبب  یـسک  زا  رگا  یتداع  قراخ  عون  ره  لقع 

تعاطا زج  یفدـه  هک  دـنتفای  دنتخانـش و  یـضرغ  یب  یکاپ و  هب  ار  وا  هاگره  سپ  یناطیـش  يداـم و  اـی  تسا  یناـمحر  یناـحور و 
لیاضف زا  یتلیـضف  تسین  هکنیا  هب  دندومن  نیقی  تسا و  یگدنب  ماجنا  رد  قرغتـسم  شتاقوا  عیمج  هک  دندید  درادن و  شراگدرورپ 
تعاطا یگدنب و  قوط  تروص  نیا  رد  سپ  تسا  هزنم  اربم و  بویع  صیاقن و  لیاذر و  زا  دشابن و  اراد  هک  ار  تالامک  زا  یلامک  و 

دـندرگ و یم  وا  رماوا  عیمج  داقنم  هتـشاد و  تسود  لد  ناـج و  زا  ار  وا  هدومن و  وا  میلـست  ار  دوخ  هداد و  رارق  دوخ  ندرگ  هب  ار  وا 
یم نیقی  دنتفای  هحیبق  لامعا  بحاص  تالامک و  لیاضف و  زا  يراع  هاج و  لام و  بح  ياراد  ثیبخ و  ریرش و  ار  وا  سکعلاب  هاگره 

هب نیقی  دشاب  تیناحور  تاماقم  زا  یماقم  یعدـم  یبآم  تفاثک  نیا  اب  رگا  تسا و  وداج  رحـس و  تداع  قراخ  نآ  هکنیا  هب  دـنیامن 
دنچ ره  دومن  دنهاوخ  وا  ياعدا  نالطب  بذک و 
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امامت دـهد  یم  ناشن  هک  ار  تاداـع  قراوخ  نآ  هک  دوب  دـنهاوخ  نئمطم  درواـیب و  دـشاب  تریح  بجوم  هک  یتداـع  قراـخ  نارازه 
 . ددرگ فشک  ملع  نیا  نابحاص  هب  عوجرو  سسجتو  صحفت  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  يا  هزومرم  بابسا  هیفخ و  للع  ياراد 

 : موس

زا ار  یتداـع  قرخ  ربمغیپ  ندومن  بلط  درجم  هب  درادـن و  مزـال  هنو  ؤم  چـیه  هزجعم  هک  تسا  نآ  رحـس  هزجعم و  نیب  قرف  هوجو  زا 
لیبق زا  هصوصخم  لامعا  ترشابم  هب  تسا  جاتحم  تاداع  قراوخ  نداد  ناشن  رد  رحاس  یلو  ددرگ ،  یم  لصاح  اروف  شراگدرورپ 

هدهاشم اهنآ  زا  هبیرغ  راثآ  هبرجت  هب  هک  هیتابن  هیندعم و  هیودا  لامعتـسا  لیبق  زاو  تاذـیوعت  تامـسلط و  عاونا  لامعتـسا  لیـصحت و 
فارحنا و لقع و  هلازا  بجوم  هک  ییاود  اب  صاخ  ماـعطا  لـیبق  زا  ناطیـش و  نج و  ریخـست  ینعی  تاریخـست  عاونا  لـیبق  زا  هدومن و 

ساوح رد  نآ ،  لاثما  ياچ و  ای  هوهق  ناجنف  برـش  طسوت  هب  هک  تسا  لوادتم  رحـس  لها  دزن  رد  هچنانچ  تسا  ساوح  رد  فرـصت 
يارب هک  نازاب  هقح  لامعا  دننام  اهیتسدرت و  عاونا  دی و  تفخ  لیبق  زا  دنهد و  یم  هولج  رظن  رد  ار  هبیجع  روما  دنیامن و  یم  فرصت 

رحس ملع  نتسناد  دنا  هدومرف  اهقف  ضعب  اذل  تسا و  روکذم  رحس  ملع  رد  هک  یفخم  للع  زا  کلذ  ریغ  دنهد و  یم  ماجنا  لام  عمج 
اهنآ ماد  رد  سانلا  ماوع  هکنیا  ات  دـنرب  یم  راک  هب  نارحاس  هک  هزومرم  بابـسا  هیفخ و  للع  ندومن  رهاظ  يارب  تسا  ییاـفک  بجاو 

 . دنریگن رارق 

ترشابم نودب  رحاس  صخش  دوش  یم  هاگ  هک  دنامن  هدیشوپ 
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دهد و ناشن  تسا  نکمم  ار  يا  هبیرغ  روما  هدومن  لیـصحت  هلطاب  تاضایر  رثا  رد  هک  یـسفن  توق  درجم  هب  هکلب  هصوصخم  لامعا 
وا نالطب  تسا  فو  ؤر  دوخ  ناگدنب  هب  هک  یمیکح  دـنوادخ  هتبلا  دوشب  توبن  ماقم  یعدـم  یـصخش  نینچ  هاگره  تروص  نیا  رد 
ای دوش  رهاظ  وا  زا  هک  دش  دهاوخ  عنام  ددرگ  یم  قلخ  لالـضا  بجوم  هک  ار  يا  هبیرغ  روما  هکنیا  ای  دومرف  دهاوخ  رهاظ  همه  رب  ار 

 . دیامن راکشآ  ار  وا  نالطب  هک  دومرف  دهاوخ  هتخیگنارب  یضراعم  هکنیا 

 : هکنآ مراهچ 

ره ناـمز و  ره  رد  ربـمغیپ  هکلب  درادـن  هزجعم  رد  یتیلخدـم  چـیه  ناـکم  ناـمز و  ینعی  تسا  درجم  ناـکم  ناـمز و  ثیح  زا  هزجعم 
یم هک  یتداع  قراخ  زین  دوش و  لصاح  هلـصاف  نودـب  تداع  قرخ  نآ  هک  دـیامن  تلئـسم  دـنوادخ  زا  دـناوت  یم  دـشاب  هک  یناکم 
هدنز شربق  زا  ار  هلاس  دص  يا  هدرم  رگا  هک  دنیامن  بلط  وا  زا  هکنیا  لثم  تسا  قباطم  دندومن  بلط  وا  زا  قلخ  هک  ار  هچنآ  اب  دروآ 
دنادب هکنیا  رگم  دومرف  دهاوخ  هدـنز  ار  هدرم  نآ  اروف  دـیبلط و  دـهاوخ  ادـخ  زا  تروص  نیا  رد  هک  میروآ  یم  نامیا  وت  هب  يدومن 

 . دیدرگ رکذ  يرگید  لا  ؤس  نمض  رد  هچنانچ  تسا  يریگداریا  ییوج و  هناهب  هکلب  تسین  ندروآ  نامیا  اهنآ  ضرغ 

زین دیآرب و  هدـهع  زا  تقو  همه  اج و  همه  رحاس  هک  تسین  يروط  تسا و  هصوصخم  هنکما  هنمزا و  هب  دودـحم  دـیقم و  رحـس ،  اما 
ضرف رگا  دنیامن و  هبلاطم  وا  زا  ار  هچنآ  هن  دیامن  یم  هدارا  رگوداج  صخش  نامه  هک  يروما  هب  تسا  دودحم 
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نارگید لیم  قباطم  دـناوت  یم  هک  هدـش  یـسفن  توق  ياراد  هلطاـب  تاـضایر  رثا  رد  هک  دوش  تفاـی  یـصخش  تسا  نکمم  هک  دوش 
هک يدنوادخ  انیقی  دشاب  توبن  ماقم  یعدم  فصو  نیا  اب  دوشب و  تفای  یصخش  نینچ  ملاع  رد  رگا  مییوگ :  دروایب ،  یتداع  قراخ 

ددرگ رداـص  وا  زا  تسا  قـلخ  لالـضا  بجوـم  هک  یتداـع  قرخ  هک  تشاذـگ  دـهاوخن  تسا  ناگدـنب  هب  میحر  مـیرک و  مـیکح و 
 . دش هتفگ  البق  هچنانچ 

س 25

؟  دییامرف نایب  ار  یلقع  ریغ  یلقع و  لاحم  نیب  قرف 

 : ج

یتاذ ناـکما  يرخا  تراـبع  هب  و  لاـحم ))  هعوقو  ضرف  نم  مزلی  اـمو   )) دـنیبب عنتمم  ار  نآ  قـقحت  لـقع  هک  تسا  نآ  یلقع  لاـحم 
ندوب لاحم  هب  یعطق  مکح  لقع  دراوم  نیا  رد  هک  يرابلا  کیرـش  لثم  نیـضیقن و  عافترا  لثم  نیدض و  عامتجا  لثم  دـشاب  هتـشادن 
ملاـع هکنیا  نودـب  دریگ  رارق  یغرم  مخت  رد  ملاـع  هکنیا  تسا  مسق  نیمه  زا  ار و  اـهنآ  عوـقو  دـیامن  یمن  زیوـجت  دـنک و  یم  اـهنآ 

 . تسا یلقع  لاحم  رما ،  نیا  هک  تسا  یهیدب  دوش و  گرزب  غرم  مخت  کچوک و 

یعوقو ناکما  اما  دـنک  یمن  نآ  ندوب  لاحم  هب  مکح  لـقع  ینعی  دراد  یتاذ  ناـکما  هک  يروما  زا  تسا  تراـبع  يداـع  لاـحم  اـما 
یـسیع ترـضح  دننام  ردپ  نودب  ردام  محر  رد  هچب  ندش  تسرد  لثم  نآ  ققحت  تسین  نکمم  يداع  نایرج  بسح  هب  ینعی  درادن 

هب و  لقع .  مکح  قرخ  هن  تسا  تداع  مکح  قرخ  ینعی  تسا  مسق  نیمه  زا  اـمامت  مالّـسلا )  مهیلع   ) همئا اـیبنا و  عیمج  تازجعم  و 
تاتابن و هکلب  تاناویح  قطن  الثم  يرخا  ترابع 
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هکلب اود  نودـب  نتخاس  انیب  ار  دازردام  روک  لثم  هبیجع  ضارما  نتفاـی  افـش  ماـما و  ربمغیپ و  هدارا  قبطرب  اـهنآ  تکرح  تاداـمج و 
توبن و قیدصت  يارب  دـنوادخ  تسا و  عنتمم  ملاع  نیا  يداع  بابـسا  نایرج  بسح  هب  هک  تسا  يروما  امامت  اه  هدرم  ندرک  هدـنز 
هب مکح  لقع  تسین و  یلقع  لاحم  نآ  لاـثما  روما و  نیا  زا  کـی  چـیه  دـیامرف و  یم  يراـج  اـهنآ  تسد  هب  ماـما  ربمغیپ و  تماـما 

 . دیامن یمن  اهنآ  یتاذ  هلاحتسا 

تماما ثحبم 

س 26

(83  (( . ) هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  ))

؟  دییامرف نایب  دراد  الوم  هژاو  هک  یفلتخم  یناعم 

 : ج

 : دوش یم  قالطا  انعم  هدزناشرب  تغل  بسح  هب  الوم ))  )) ظفل

-7 ور ) شیپ  رـس و  تشپ  ینعی   ) مادق فلخ و  هیاسمه 6 - - 5 هدـش )  دازآ   ) قتعم - 4 هدـننک )  دازآ   ) قتعم ّبر 3 - کلام 2 - - 1
هدرک ماعنا   ) هیلع معنم  معنم 12 - مع 11 - نبا  داماد 10 - - 9 دنشاب ) هتـسب  وا  اب  نامیپ  هک  دنگوس  مه  ینعی   ) هریرج نماض  عبات 8 -

 . روما رد  فرصت  هب  یلوا  دیس 16 - عاطم و  نیعم 15 - رصان و  تسود 14 - بحم و  - 13 وا ) رب  هدش 

ای هیظفل  نیارق  هب  عوجر  دـیاب  نآ  يانعم  يارب  دوش  لامعتـسا  يا  هلمج  رد  دراد  يددـعتم  یناـعم  هک  ـالوم ))  )) دـننام یظفل  هاـگره 
 : دومرف هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هک  مخ  ریدـغ  هرتاوتم  ثیدـح  رد  مییوـگ :  بلطم  نیا  نتـسناد  زا  سپ  دوـمن و  هیلقع 

رکذ الوم  يارب  هک  هیلوا  يانعم  هدزاود  اب  ثیدح  نیا  رد  الوم  يانعم  هک  تسین  یکش  چیه  هالوم ))  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  ))
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مهدزیـس و یناـعم  تسا و  حـضاو  هچناـنچ  تسا  حیحـص  ریغ  بذـک و  نآ  رثکا  هکلب  درادـن  تبـسانم  چـیه  طـبترم و  ریغ  دـیدرگ 
صاصتخا انعم  ود  نیا  ایناث  دنک و  نییعت  ار  انعم  نیا  هک  تسین  دوجوم  هیلقع  ای  هیظفل  هنیرق  الوا  دـشاب  روای  تسود و  هک  مهدراهچ 

نینم ؤم  زا  کـی  ره  ینعی  نینم  ؤم  عیمج  نیب  تسا  كرتـشم  درادـن و  ریما  ترـضح  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر (  ترـضح  هب 
 : دیامرف یم  هفیرش  هیآ  رد  هچنانچ  دنرگیدکی  تسود 

(84  . . . ( . ) ٍضَْعب ُءاِیلْوَا  ْمُهُضَْعب  ُتانِم  ؤُْملا  َنُونِم َو  ؤُْملاَو  )

 : دیامرف یم  هچنانچ  دنا  نینم  ؤم  روای  تسود و  مه  هکئالم  هکلب 

(85  . . . ( . ) ِهَرِخْالا ِیف  اْینُّدلا َو  ِهویَْحلا  ِیف  ْمُُکئاِیلْوَا  ُنَْحن  )

ياـنعم تسا و  مهدزناـش  ياـنعم  ناـمه  دارم  هک  نیا  اـنعم و  ود  نیا  هدارا  مدـع  رب  تسادوجوم  هیظفل  هیلقع و  هیعطق  نیارق  اـثلاث :  و 
تسا فرـصت  هب  یلوا  الوم ،  هب  دارم  هکنیا  رب  تسا  دهاش  هک  هیظفل  نیارق  هلمج  زا  دشاب و  یم  دافملا  براقتم  مهدزناش  اب  مهدزناپ 

 : تسا هدومرف  هالوم ))  تنک  نم   )) زا لبق  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هک  تسا  يا  هلمج  الوا 

سک ره  هالوم ؛ . . .  تنک  نم   : )) دومرف دعب  امش ، )) ناج  زا  امش  هب  فرـصت  هب  یلوا  متـسین  ایآ  مکـسفنا ؛  نم  مکب  یلوا  تسلا  ))
(( . وا هب  تبسن  فرصت  هب  یلوا  تسا  یلع  سپ  وا ،  هب  تبسن  متسه  فرصت  هب  یلوا  نم 

هک يروط  هب  یمهدزناش  يانعم  هدارا  رب  تسا  هحیرص  هیظفل  هنیرق  هلمج  نیا 
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 . ناسل لها  لامعتسا  هیبرع و  دعاوق  بسح  هب  تسا  لوقعم  ریغ  هلمج  نیا  نزو  هب  رگید  یناعم  هدارا 

 (( . هنم ؤم  نم و  ؤم  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  یلع !  ای  کل  خب  خب   : )) تفگ هک  تسا  رمع  لوق  هیناث  هنیرق 

 . تسا فرصت  هب  یلوا  يانعم  هب  ماقم  نیا  رد  رمع  مالک  رد  الوم  هتفگ  هیاهن ))   )) باتک رد  ریثا )) نبا   )) و

 : تسا تیب  نیا  دهاش  لحم  روهشم و  هماع  هصاخ و  نیب  هک  تسا  مخریدغ ))   )) رد تباث ))  نب  ناسح   )) هدیصق هثلاث  هنیرق 

ینناف یلع  ای  مق  هل  لاقف 

ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

هک فرـصت  هب  یلوا  يانعم  هب  الوم  هک  هدوب  رهاـظ  دوب  مخ  ریدـغ  سلجم  نیرـضاح  زا  یکی  هک  ناـسح  رب  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
 . هدوب تسا  ماما ))   )) يانعم نامه 

نیا يدعب ))  هنم  ؤم  نم و  ؤم  لک  یلو  يدـعب و  هنم  ؤم  نم و  ؤم  لک  ماما  تنا   ( : )) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا (  لوق  هعبار ،  هنیرق 
لقن مخ  ریدـغ  ثیدـح  رابخا  رد  سابع  نبا  یلیل و  یبا  نب  نامحرلادـبع  مقرا و  نبدـیز  زا  یمزراوخ  بطخا  همئ  الاردـص  ار  هلمج 
نمی رفـس  زا  تفگ  هک  دـنا  هدومن  لقن  هدـیرب  زا  تیاور  نیدـنچ  هب  هیودرم  نبا  یعفاش و  یلزاغم  نبا  لبنح و  نبدـمحا  زین  هدومن و 
یّلص ادخ ( لوسر  میامن ،  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تیاکش  متساوخ  متفر و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  تمدخ  هب  متشگرب و 

 : دومرف دش و  ریغتم  هلآ )  هیلع و  هّللا 

یلوا تسلا  دیرب !  ای  ))
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. )) ؟  مهسفنا نم  نینم  ؤملاب 

 : دومرف سپ  هّللا !  لوسر  ای  یلب  مدرک  ضرع 

 (( . يدعب مکب  سانلا  یلوا  ایلع  نا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ))

 : هکرابم هیآ  نیارق ،  هلمج  زا  و 

(86  . . . ( . ) َکِّبِر ْنِم  َْکَیِلا  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلااَهُّیَا  ای  )

 : هفیرش هیآ  و 

(87  . . . ( . ) ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  ) . . . 

 : هفیرش هیآ  و 

(88 () ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَئَس  )

تماما ماقم   )) هک تسا  فرـصت  هب  یلوا  الوم ،  هب  دارم  هک  دوش  یم  لصاح  عطق  اهنآ  لوزن  نءاش  هفیرـش و  تایآ  نیا  یناعم  زا  هک 
 . دشاب یم  تفالخ ))  و 

داد مسق  هفوک  دجسم  ربنم  رد  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترضح  هک  هدومن  تیاور  نارگید  لبنح و  نبدمحا  نیارق ،  هلمج  زا  و 
دنتساخرب و رفن  یس  سپ  دهد ،  تداهش  دزیخ و  رب  هدینـش  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  ادخ  لوسر  ياه  هدومرف  سک  ره  هک  ار  ناناملـسم 

نامدرم هب  تفرگ و  ار  مالّسلا )  هیلع  بلاط (  یبا  نب  یلع  تسد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  زور  نآ  رد  هک  دنداد  تداهش 
 : دومرف

 (( . هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا (  لوسرای  یلباولاق  مهسفنا  نم  نینم  ؤملاب  یلوا  ینا  نوملعتا  ))

 (( . هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم   : )) دومرف هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر (  ترضح  هاگنآ 

داهـشتسا دوب  دهاوخن  لوقعم  دشاب  روای  ای  تسود  يانعم  هب  دـشابن و  فرـصت  هب  یلوا  يانعم  هب  الوم  رگا  هک  تسا  تاحـضاو  زا  و 
مالّسلا هیلع  ریما ( ترضح  ندومن 
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هب الوم  رگا  اریز  دـییوگب ؛  دیدینـش  هچ  ره  هک  نیا  هب  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  باحـصا  نداد  مسق  مالک و  نیا  هب  ( 
هچنانچ انعم  ود  نیا  رد  دنکیرش  نینم  ؤم  عیمج  نوچ  دوب  دهاوخن  ترـضح  نآ  يارب  یتلیـضف  تبقنم و  دشاب  روای  تسود و  يانعم 

 . دش رکذ  البق 

ددع رازه  داتفه  زا  هدایز  هک  مخ  ریدغ  هعقاو  تایـصوصخ  اب  هک  تسین  یفخم  یلقاع  چـیه  رب  هک  تسا  نیا  هیلقع  نیارق  هلمج  زا  و 
ار همه  هک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  رما  هدوب  خـسرف  راهچ  زا  هدایز  اهنآ  رخآ  لوا و  القاو  دـندوب  قرفتم  دوب و  نیملـسم 

دوخ رـس  رب  ار  ادر  دندیچیپ و  دوخ  ياهاپ  هب  ار  دوخ  ياهابع  مدرم  هک  امرگ  تدش  نیع  رد  رهظ و  تقو  رد  صوصخ  دـنیامن  عمج 
یناکم رد  هلفاق  لوزن  زین  دنهد و  بیترت  رتش  زاهج  گنس و  زا  يربنم  سپ  دنیامن  فقوت  لمحت و  ار  امرگ  تدش  دنناوتب  ات  دندنکفا 

دنلب ربنم و  يالاب  دوخ  هارمه  ار  مالّسلا )  هیلع  ریما ( ترضح  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  ندرب  هدوبن و  دوهعم  تقو  چیه  هک 
 ، یلب باوـج  زا  سپ  و  مکـسفنا ))  نم  مکب  یلوا  تسلا   : )) هکنیا ندوـمرف  دـننیبب و  ار  وا  تیعمج  همه  هک  يروـط  هب  ار  وا  ندوـمن 

میوا يالوم  نم  هک  ره  هک  دنناسرب  نیبیاغ  هب  نیرضاح  ینعی  هالوم ))  یلعف  هالوم  تنک  نم  نا  هب  بئاغلا  دهاشلا  غلبیلف   : )) دندومرف
نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا   : )) دندومرف اعد  نآ  زا  دعب  تسوا و  يالوم  یلع  سپ 
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 . . . (( . هاداع

هیلع بلاـطیبا (  نب  یلع  ندوـمن  بصن  زج  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوـسر  دوـصقم  هک  دنحـضاو  لـیلد  هیلقع  نیارق  همه  نیا 
لوقعم تسا و  حـضاو  هک  يرما  نایب  رد  دوش  یمن  رداص  تافلکت  همه  نیا  لقاع  صخـش  زا  هدوبن و  تفالخ  تماما و  هب  مالّـسلا ) 

حیـضوت يارب  تسوا و  تسود  مه  ینالف  متـسه  وا  تسود  نم  هک  ره  دیوگب  مدرم  هب  طقف  هک  دیامرف  عمج  ار  هدـع  نیا  هک  تسین 
 . دوش نیدحوملا ))  هیافک   )) باتک هب  عوجر  نیفلاخم  تاهبش  زا  باوج  كرابم و  ثیدح  نیا  فارطا  رد  يرتشیب 

س 27

هب تالغ  دندومرف و  تیاقس  ار  رکشل  هاچ  نییاپ  مه  هاچ و  رس  رب  مه  جراوخ  گنج  رد  مالّسلا )  هیلع  نانم (  ؤمریما  ترـضح  هکنیا 
راوگرزب نآ  حور  تمظع  هطـساو  هب  ایآ  دندومن  ولغ  دندرک  هدـهاشم  لحم  ود  ره  رد  هظحل  کی  رد  ار  ترـضح  نآ  هکنیا  هطـساو 

؟  دییامرف نایب  ار  نآ  تاهج  هدوب ؟ 

 : ج

اهنآ زا  يدروم  ره  رد  هک  تسا  تایملـسم  زا  هریثک  دراوم  رد  ددعتم  هنکما  رد  دحاو  نامز  رد  مالّـسلا )  هیلع  ریما ( ترـضح  روضح 
ریشمش ترـضح  نآ  اهنآ  زا  کی  ره  بقع  دندش و  هقرف  هدفه  رافک  رکـشل  ربیخ ،  هوزغ  رد  هکنیا  لیبق  زا  هدش  دراو  هریثک  تایاور 

داد تسکش  ار  اهنآ  دومرف و  گنج  اهنآ  اب  اهنت  ترـضح  نآ  دندوب و  رفن  رازه  نیفص 25  گنج  رد  هبیتک  رکشل  هچنانچ  دندز  یم 
یم هدهاشم  هزین  ریشمش و  اب  ار  یلع  میدرک  یم  رظن  فرط  ره  زا  هک  دندرک  یم  لقن  هیواعم  يارب  ناگتخیرگ  و 
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دحاو نامز  رد  تسا  نکمم  هکنآ  لاـح  دـنیب و  یم  ار  راوگرزب  نآ  يرـضتحم  ره  هدـش  دراو  هک  هریثک  تاـیاور  لـیبق  زا  میدومن و 
هنکما رد  راوگرزب  نآ  روضح  تیفیک  نایب  رد  درک و  دنهاوخ  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  همه  هتبلا  دـشاب و  رـضتحم  رفن  رازه  زا  شیب 

راون الاراحب  رد  همحرلا -  هیلع  یسلجم -  همالع  هک  تسا  یهجو  هلمج  نآ  زا  هدیدرگ  رکذ  هددعتم  هوجو  دحاو ،  نامز  رد  هددعتم 
تسا و یلاثم  ندب  هب  هکلب  تسا  هدوبن  يدام  ینامسج  ندب  هب  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  رد  هک  تسا  نیا  شا  هصالخ  هدش و  ضرعتم 

ماسجا هب  تسا  هیبش  توافت و  نودـب  تسا  يدام  ندـب  اب  قباطم  لکـش  تروص و  رد  تفاطل و  تیاهن  رد  تسا  یندـب  یلاثم ،  ندـب 
رداق دنوادخ  هک  یتردـق  نامه  هب  هیلک  تیالو  نابحاص  دـنراد و  قلعت  نآ  هب  خزرب  ملاع  رد  حاورا  هک  تسا  نامه  هکئالم و  نج و 

رد دنیامرفب  هدارا  هک  ار  یلمع  رهو  دنوش  رهاظ  یلاثم  ندب  هب  هددعتم  هنکما  رد  دـحاو  نامز  رد  دـنناوت  یم  هدومرف  تمحرم  اهنآ  هب 
 . دنروآ اجب  یناکم  ره 

 . دنیامرف هعجارم  اجنآ  هب  نیبلاط  هدش ،  رکذ  يرگید  هوجو  يرون ،  یجاح  موحرم  مالسلاراد  باتک  رخاوارد 

س 28

شغ یلاعت  يادخ  تمظع  فوخ و  زا  اهبش  نانم  ؤمریما  ترضح  هک  تسا  روهـشم  تسین ،  اور  ماما  يارب  تسا و  یـشوهیب  هوشغ ، 
دومرف دوخ  ردارب  هب  راضتحا  لاح  رد  مالّسلا )  هیلع  یبتجم (  ترضح  هک  دراد  یتیاور  رد  دش و  یم  کشخ  بوچ  لثم  دومن و  یم 

اب دهد و  یمن  تسد  یشوهیب  هداوناخ  ام  يارب 
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 . درشف ار  ردارب  تسد  لیئارزع  ترضح  ندمآ 

مه اب  زین  الاب  تیاور  ود  و  تسا ؟  نکمم  روطچ  تسادـخ  تجح  هک  ماـما  زا  لـقع  هلازا  ددرگ ،  یم  لـیاز  لـقع  هوشغ  تلاـح  رد 
 . دراد تنیابم 

 : ج

رد هوشغ ))   )) اـما دوش و  یم  یگناوید  نوـنج و  هب  ریبـعت  هک  تسا  كاردا  لـقع و  لاوز  تسیناور ،  مالّـسلا )  هیلع  ماـما (  رب  هچنآ 
يریغ هب  تافتلا  لاح  نآ  رد  هک  يروط  هب  یلاعت  ءادبم  هب  تافتلا  رد  قارغتسا  لامک  هجوت و  تدش  زا  تسا  ترابع  تاجانم ،  لاح 
دننام داتفا و  هاچ  رد  ترـضح  نآ  هچب  دندوب و  زامن  رد  هک  یتقو  رد  هک  مالّـسلا )  هیلع  رقاب ( ترـضح  تافتلا  مدـع  لثم  دـنام  یمن 
دیدش نانچ  قارغتسا  یهاگ  هکلب  نآ ،  هب  زامن  لاح  رد  ترضح  نآ  یتافتلا  یب  و  مالّسلا )  هیلع  داجس ( ترضح  هناخ  نتفرگ  شتآ 

(89  . ) ددرگ یم  تافتلالا  بولسم  مه  شیوخ  ندب  زا  هک  دوش  یم 

لامک رثا  رد  رگید ،  ترابع  هب  و  یلاعت .  ءادبم  هب  تسا  تافتلا  ترثک  تدش و  كاردا و  لامک  رثا  رد  هروبزم  تالاح  نیا  هلمجلاب 
یم صقن  دوخ  يارب  ار  نآ  ریغ  هکلب  دنتـشاد  ار  تلاـح  نآ  ماود  ياـنمت  هشیمه  مالّـسلا )  مهیلع   ) همئا اذـل  تسا و  لـقع  رون  روهظ 

یتبیه تیدحا  ترضح  تمظع  هب  راعشتسا  ّتیبوبر و  ملاوع  هب  تافتلا  تّدش  هجوت و  لاح  رد  نوچ  دندومن و  یم  رافغتسا  دندید و 
نآ دوش ،  یم  یـضعب  ضراع  نآ  ریغای  ضرم  رثا  رد  هاگ  هک  تسا  يرهاظ  هوشغ  هب  هیبش  ندب  رد  شرثا  هک  دوش  یم  حور  ضراع 

هوشغ تلاح  ))
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زا تاکاردا  ینعی  رعاشم  هیرهاظ  هوشغ  رد  اریز  تسا ؛  تاجانم  لاح  هوشغ  هوشغ و  نیا  نیب  تنیابم  لامک  ّالا  دوش و  یم  هدـیمان  (( 
دوش یم  فرصنم  وا  ریغ  زا  هک  يروط  هب  تسا  هنءاشّلج  تیدحا  ترضح  هب  هجوت  مامت  تاجانم ،  لاح  هوشغ  رد  یلو  دور  یم  نیب 

.

س 29

ایآ ((( 90  ) يراث بلط  ینقزری  نا   : )) دعب تمسق  رد  و  كراث ))  بلط  ینقزری  نَا   : )) میناوخ یم  هلمج  کی  رد  اروشاع  ترایز  رد 
؟  دراد يرگید  هجو  ای  تسا  مالّسلا )  هیلع  ءادهشلادیس ( ترضح  اب  نایعیش  تدحو  داحتا و  تبسانم  هب  مدوخ  نوخ  هبلاطم  هلمج 

 : ج

 . دراد هجو  دنچ  دوخ ،  هب  تسا  یهاوخنوخ  يانعم  هب  هک  ار  ترضح  نآ  راث  مالّسلا )  هیلع  ءادهشلادیس ( ترضح  ریاز  نداد  تبسن 

نآ هـب  یناـحور  لاـصتا  ترــضح  نآ  نایعیــش  عـیمج  اریز  دــیا ؛  هدوـمن  هراـشا  نآ  هـب  لا  ؤـس  رد  هـک  تـسا  یهجو  ناـمه  یکی 
 : دندومرف هچنانچ  دنراوگرزب  نآ  هیدوجو  يازجا  هلزنم  هب  اهنآ  تقیقح  رد  دنرادراوگرزب و 

(( . انتیالو ءامب  اونجع  انتنیط و  لضاف  نم  اوقلخ  انتعیش  ))

دراو یمخز  ای  ضرم  برغم ،  قرشم و  رد  ام  نایعیش  زا  کی  ره  رب  دندومرف  هلیمر ))   )) هب مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترـضحو 
 . ددرگ یم  دراو  مه  ام  رب  دوش 

مدرگ یم  كانحرف  ای  نوزحم  ببـس  نودـب  دوش  یم  هاـگ  درک ،  ضرع  هک  یـسک  باوج  رد  مالّـسلا )  هیلع  اـضر ( ترـضح  زین  و 
 . تسا مالّسلا )  هیلع  ماما (  حرف  ای  نزح  رثا  رد  دومرف 

 : هکنآ رگید  هجو 

هک تسا  لوادتم  مجع  برع و  تارواحم  رد 
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ار ام  نوخ  دندروآ ،  امرس  رب  نینچ  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  تبسن  ناشدوخ  هب  ار  نآ  دیآ ،  دراو  اهنآ  میعز  سیئر و  رب  یتبیـصم  ره 
نآ هدـش  هتخیر  نوخ  ترـضح  نآ  ناوریپ  عـیمج  هک  تسا  حیحـص  دراد و  هیهلا  هیلک  تساـیر  ماـما ،  هک  تسا  یهیدـب  دـنتخیر و 

 . دنمان ترضح  نآ  هاوخنوخ  ار  دوخ  دنهد و  دوخ  هب  تبسن  ار  ترضح 

 ، رگید هجو 

یمن اور  شراوگرزب  ردپ  ردارب و  رب  نینچمه  ترـضح و  نآ  رب  ملظ  همه  نیا  دـندرک و  یمن  تءارج  هیما  ینب  رگا  هک  تسین  یکش 
یمن بصغ  سب ،  تسا و  موصعم  ماـما  راوازـس  هک  ار  تموـکح  تفـالخ و  دـنتفرگ و  یمن  قـحلا ))  هل  نم   )) زا ار  قـح  دنتـشاد و 

تمایق اـت  هک  یملظ  ره  تقیقح  رد  دـیدرگ و  یمن  هتخیر  یمولظم  نوخ  دـمآ و  یمن  دراو  نینم  ؤم  رب  یملظ  تقو  چـیه  دـندومن ، 
 . تسا مالّسلا )  مهیلع  ) دمحم لآ  قوقح  نیبصاغ  هدهع  هب  امامت  ددرگ  یم  عقاو 

جک رامعم  دهن  نوچ  لوا  تشخ 

جک راوید  دور  یم  ایرث  ات 

هن دنتخیر و  ار  نینم  ؤم  عیمج  نوخ  هکلب  دـنتخیر  ار  مالّـسلا )  هیلع  مولظم (  نیـسح  نوخ  اهنت  هن  هک  ددرگ  یم  رهاظ  نایب  نیا  هب  و 
 . اعیمج هّللا  مهنعل  دندومن  تمایق  ات  نینم  ؤم  عیمج  هب  ملظ  هکلب  دندومن  مالّسلا )  مهیلع  ) دمحم لآ  هب  ملظ  اهنت 

 (( . هراث نباو  هّللاراث  ای  کیلع  مالسلا  ))

س 30

ادخ و نوخ  ار  مالّسلا )  هیلع  نیسح (  ترـضح  امـش  هک  روط  نیمه  تشاد  یم  راهظا  مدرک  یم  هجاحم  ثیلثت  رد  اراصن  زا  یکی  اب 
ادخ نوخ  رسپ 
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یم زاجم  یتافیرشت و  هفاضا  ناونع  نیدب  ار  راوگرزب  نآ  ام  ندناوخ  متفگ  باوج  میناوخ .  یم  ادخ  رسپ  ار  یسیع  مه  ام  دیمان  یم 
دیرادنپ یم  مسج  ار  يادخ  دیناد و  یم  ادخ  رسپ  ار  یسیع  تقیقح  هب  دیناد و  یمن  زاجم  ار  هّللا ))  نبا   )) امش هک  یتروص  رد  دشاب 

.

؟  دییامرفب داریا  عفر  هداد و  لاقم  طسب  عوضوم  نیا  هب  تبسن  تسا  یعدتسم 

 : ج

هّللاراث ای  کیلع  مالـسلا   )) ترابع و  ندرک .  یهاوخنوخ  ینعی  دشاب ؛  یم  تسا  هدش  هتخیر  املظ  هک  ینوخ  بلط  يانعم  هب  راث )) ))
نوچ تسادـخ و  وا  هاوخنوخ  هک  یـسک  رـسپ  تسادـخ و  يارب  زا  وت  یهاوخنوخ  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  هک  تسانعم  نیدـب  (( 

تبـسن ار  وا  راث ))  )) اذل تسوا ،  هب  قلخ  برقاو  دراد  ملاع  راگدرورپ  هب  صاصتخا  دیزم  قلخ  عیمج  نیب  رد  ءادهـشلادیس  ترـضح 
دیحوت هملک  يالعا  يارب  هدیدرگ و  هتخیر  وا  هار  رد  شفیرـش  نوخ  اریز  تسادخ ؛  ترـضح  نآ  مد  یلو  ینعی  دنهد ؛  یم  ادخ  هب 

هدش هتخیر  نوخ  سفن  راث ))  )) هملک زا  هک  تسا  زیاج  دـندیدرگ و  هتـشک  شنارای  دوخ و  قسف ،  رفک و  اب  هیلعف  هیلوق و  تفلاخم  و 
هزنم دـنوادخ  هک  تسا  یهیدـب  نوچ  تسین ؛  هیقیقح  هفاضا  ینعی  تسا  هیفیرـشت  هفاضا  هّللا ))   )) هب شا  هفاـضا  ددرگ و  هدارا  اـملظ 

هب تبـسن  ار  وا  نوخ  راگدیرفآ  ترـضح  هب  راوگرزب  نآ  برق  لامک  باستنا و  تدش  هطـساو  هب  هکلب  تاینامـسج  مسج و  زا  تسا 
دجاسم هب  هچنانچ  هلمجلاب  هدیدرگ و  هتخیر  وا  هار  رد  هکنیا  هظحالم  هب  اصوصخ  افیرشت  امیظعت و  دنهد  یم  دنوادخ 
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ؤـس رد  انعم  نیا  هچنانچ  ازاجم  هتبلا  دوش ،  هتفگ  ادخ  نوخ  تسا  حیحـص  مه  ترـضح  نآ  نوخ  هب  دوش  یم  قالطا  ادخ  ياه  هناخ 
تسا و تایهیدب  زا  ترضح  نآ  ناوریپ  عیمج  دزن  ءادهشلادیس  ترضح  نوخ  رد  هّللاراث ))   )) لامعتسا ندوب  زاجم  هک  هدش  رکذ  لا 

ناـمه عون  نیا  هزوجم  هنیرق  يزاـجم و  هن  ار  لامعتـسا  نیا  دـنادب  یقیقح  روط  هب  هک  ماوع  صاوخ و  زا  دوـش  یمن  تفاـی  رفن  کـی 
ار یلاعت  يادخ  هک  هدرک  نیقی  هتـسناد و  فیلکت  يادتبا  زا  یناملـسم  ره  تسین و  یفخم  يدرف  چیه  رب  هک  تسا  بهذـم  ترورض 

 . تسا هیبلس  تافص 

لحم هن  یئرم  هن  مسجو  دوب  بکرم  هن 

قلاخ ناد  ینغ  وت  یناعم  تسا و  کیرش  یب 

اراصن قالطا  اـما  تسا و  میظعت  فیرـشت و  هکلب  تسین  تقیقح  لـیبس  رب  هک  دراد  نیقی  هّللاراـث  اـی  ندینـش  اـی  نتفگ  عقوم  رد  سپ 
ّدلوت اریز  زاجم ؛  لیبس  رب  هن  تقیقح و  لیبس  رب  هن  تسین ،  حیحـص  اقلطم  مالّـسلا )  هیلع  یـسیع (  ترـضح  ربار  هّللا ))  نبا   )) هملک

رد دـیامن و  ادـج  دوخ  هدام  زا  يزیچ  تابن )  ای  ناویح  ای  ناسنا  لثم   ) تسا هّیداـم  تاـیح  ياراد  هک  يدوجوم  هک  تسا  نآ  یقیقح 
 ، راثآ صاوخ و  عیمج  رد  دشاب  دوخ  لثم  هک  دوخ  عون  زا  دهد  رارق  لقتـسم  يدرف  ار  دوخ  زا  لصفنم  ءزج  نآ  یجیردت  تیبرت  رثا 

 . دوش یم  هفطن  بحاص  اب  لثامم  لقتسم و  یناویح  هک  ناویح  هفطن  لثم 

هزنم یعطق  ناهرب  هب  تسا و  تیدام  ّتیمسج و  مزلتسم  انعم  نیا  الوا :  اریز  تسا ؛  لاحم  یلاعتقح  رب  انعم  نیا  هک  تسا  یهیدب 
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نکمم هّللا  ياوـس  اـم  عـیمج  هک  تسا  تباـث  زین  یعطق  ناـهرب  هب  اـیناث :  و  تـسا .  تباـث  نآ  مزاوـل  ّتیمـسج و  زا  یلاـعتقح  ندوـب 
دشاب و دوجو  رد  لقتـسم  هک  وا  زا  یئیـش  لاصفنا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دنتـسه  وا  هب  مئاقو  وا  هب  جاتحم  یتسه  رد  دندوجولا و 

اراصن زا  تسا  دـیعب  یلیخ  تسا و  ندوب  هّللا  نبا  یقیقح  ياـنعم  هک  وا  هب  جاـیتحا  نودـب  ماـکحا  تافـص و  تاذ و  رد  وا  اـب  لـثامم 
 . دنیامن هدارا  ار  نآ  یقیقح  يانعم  مالّسلا )  هیلع  یسیع (  ترضح  رب  هّللا ))  نبا   )) قالطا زا  هکنیا 

هک يروط  هب  يرگید  یش ء  زا  یئیش  لاصفنا  درجم  نبا ))   )) زا دوش  هدارا  هکنیا  هب  هّللا  نبا  زا  يزاجم  يانعم  هدارا  نالطب  نایب  اما  و 
اریز تسا ؛  طلغ  مه  يزاجم  يانعم  نینچ  هدارا  مییوگ  یم  سپ  ینامز ،  جّردت  يدام و  يزجت  نودب  تقیقح  رد  وا  اب  دـشاب  لثامم 

هک ار  تاقولخم  نیب  رد  يدرف  کی  ندش  تفای  تسا  هدننک  یفن  هنءاشّلج  ملاع  هلا  دیحوت  تابثا  يارب  هدـش  رکذ  هک  ینیهارب  عیمج 
هلا اب  لثامم  لقتسم و  تسا  يدرف  کی  تاقولخم  نیب  رد  هکنیا  هب  لوق  هکلب  راثآ ،  تقیقح و  رد  ملاع  هلا  هب  دشاب  لثامم  لقتـسم و 

عیمج رد  جایتحا  یتاذ و  راقتفا  تسا  قولخم  رگا  اریز  تسا ؛  رهاظ  یـضقانت  تسا  هّللا  نبا  اذـل  تسا و  حیـسم  ترـضح  نآ  ملاع و 
قولخم ءادـبم  اب  تسا  لـثامم  لقتـسم و  رگا  تسا و  طـلغ  شندوب  لـثامم  لقتـسم و  سپ  تسا  یهیدـب  یلاـعت  ءادـبم  هب  شنو  ؤش 

راکنا دناوت  یم  یسک  هنوگچ  تسا و  لاحم  شندوب 
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هدوب و نینج  مالّسلااهیلع )  میرم (  ترضح  شردام  محر  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  ملسم  هکنآ  اب  ار  حیسم  ترضح  ّتیقولخم  دنک 
و هدرک .  یط  ار  تایح  لحارم  رـشب  دارفا  ریاس  لثم  دعب  هدوب و  وا  تلافک  تحت  ردام و  نماد  رد  هدیدرگ و  دلوتم  نیریاس  لثم  دعب 
 ، رورس عبـش ،  عوج ،  برـش ،  لکا ،  زا  دوش  یم  ضراع  رـشب  دارفا  ریاس  رب  هک  یتالاح  ضراوع و  عیمج  هدش  یم  ضراع  وا  رب  زین 

 . اهنیا ریغ  تحار و  بعت ،  مون ،  ملا ،  تّذل ،  نزح ، 

نآ نوکت  نینچمه  صربا و  همکا و  يافـش  ریط و  قلخ  یتوم و  يایحا  لثم  راوگرزب  نیا  زا  تازجعم  تاداع و  قراوخ  رودص  اما  و 
ریاس زا  ترـضح  نآ  زا  دعب  لبق و  لامعا  نآ  عیمج  ریاظن  اریز  تسین ؛  بانج  نآ  ّتیهولا  مزلتـسم  کی  چیه  ردپ ،  نودب  ترـضح 
ردپ نودب  رشبلاوبا  مدآ  نّوکت  رد  هچنانچ  تسا  هدیدرگ  هدهاشم  هداد ،  اهنآ  هب  تیاصوو  توبن  بصنم  یلاعت  يادخ  هک  رـشب  دارفا 

 ( مالّسلا مهیلع   ) ماظع يایبنا  زا  کی  ره  زا  هک  مه  تداع  قراوخ  هدرکن و  وا  ّتیهولاب  مکح  یـسک  دیدرگ و  قلخ  كاخ  زا  ردامو 
هب مکح  یسک  هکنیا  نودب  تسا  طبض  تبث و  بتک  رد  هک  دیدرگ  رهاظ  مهریغ  یسوم و  میهاربا ،  حلاص ،  حون ،  ترـضح  لیبق  زا 

تدابع يوس  هب  قلخ  توعد  راوگرزب و  نآ  ياهاعد  تدابع و  حیـسم  ترـضح  ّتیقولخم  رب  لیلد  نیرتگرزب  و  دـنک .  اهنآ  ّتیهولا 
ّتیدحا ترضح  هاگرد  هب  وا  تنکسم  عوشخ و  عوضخ و  زین  و  تسا .  یلاعت  هّللا 
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هـسفنل کلمی  و ال   )) هدوب هدنب  عونـصم و  قولخم و  نیریاس  لثم  هکلب  هتـشادن  یبیـصن  تیهولا  هبترم  زا  هک  تسا  دـهاش  هنءاشّلج ، 
 . تسا هدیمان  ناسنالا  نبا  ناسنا و  ار  دوخ  ترـضح  نآ  هک  تسا  لیجانا  زا  هددعتم  ياهاج  رد  اذل  و  ( 91 (() ارضال اعفن و  هریغلو ]  ]
هب توعد  ار  همه  هکلب  دـشاب  هدرک  دوخ  هب  توعد  ار  مدرم  احیرـص  ترـضح  نآ  هک  هدوـجوم  لـیجانا  رد  تسا  هدـشن  هدـید  زین  و 

 : دیامرف یمدیجم  نآرق  رد  هچنانچ  تسا  هدومن  ملاع  راگدرورپ 

(92  . . . ( . ) ِهّلل ًاْدبَع  َنوُکَی  ْنَا  ُحیسَْملا  َفِْکنَتْسَی  َْنل  )

دـشاب هدوب  يدام  يدام ))  زجت  ریغ  نم  هقیقحلا  یف  هلثامی  یـش ء  نع  یـش ء  لاصفنا   )) هک نبا ))   )) يزاجم يانعم  هدارا  هلمجلاب  و 
عوجر نازیملا  ریسفت  ثلاث  ءزج  هب  رتشیب  حیـضوت  ياربو   ) تسا حیحـص  ریغ  طلغ و  حیـسم  ترـضح  هب  تبـسن  هّللا ))  نبا   )) هملکزا

( . دوش

درجم هکلب  مییاـمن  یمن  هدارا  ار  روـبزم  يزاـجم  ياـنعم  حیـسم  ترـضح  هب  تبـسن  هّللا ))  نبا   )) هملک زا  اـم  دـنیوگب  اراـصن  رگا  و 
دراد تافانم  هّللا ))  نبا   )) هملک زا  کیربت  فیرشت و  درجم  هدارا  مییوگ  باوج  رد  راوگرزب ،  نآ  هب  تبسن  تسا  میظعت  فیرـشت و 

رد ددرگ  یم  رکذ  دروم  دـنچ  هنومن  يارب  تسا و  تبث  هدوـجوم  لـیجانا  رد  دـیا و  هداد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک  یتاحیرـصت  اـب 
یم امـش  هب  نم  هک  ینانخـس  تسا  نم  رد  ردپ  متـسه و  ردپ  رد  نم  هک  ینک  یمن  رواب  ایآ   )) هحفص 173 باب 14 ،  انحوی ،  لیجنا 

وا تسا  نکاس  نم  رد  هک  يردپ  نکیل  میوگ  یمن  دوخ  زا  میوگ 
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 (( . تسا نم  رد  ردپ  متسه و  ردپ  رد  نم  هک  دینک  قیدصت  ارم  دنک ،  یم  ار  لامعا  نیا 

وا هکلب  ما  هدمایندوخ  شیپ  زا  نم  نوچ  ما  هدمآ  ما و  هدـش  رداص  ادـخ  بناج  زا  نم  اریز   : )) تسا انحوی  لیجنا  زا  هحفص 161  رد 
 (( . تسا هداتسرف  ارم 

( (( . رخآ اتو   ) میتسه کی  ردپ  نم و   : )) دیوگ هحفص 165  باب 10 ،  رد  و 

هب تسا  صتخم  رشب  دارفا  ریاس  نیب  زا  حیسم  ترضح  هکنیا  داحتا و  لولح و  رد  تسا  حیرص  نایب  امامت  هک  تسا  یتاملک  باب  نیا 
 . ردپ زا  رسپ  لاصفنا  لثم  تسا  دنوادخ  زا  لصفنم  هکنیا 

هک دوجو  مونقا  ینعی  تسا  هثالث  میناقا  ثیلثت و  هک  تسا  ناشیا  بهذـم  ساسا  اب  یفاـنم  هّللا ))  نبا   )) زا فیرـشت  درجم  هدارا  زین  و 
یبرع هب  هک  تسا  ینایرـس  تغل  موـنقاو  تسا  سدـقلا ))  حور   )) هک تاـیح  موـنقا  و  نبا ))   )) هملک هک  ملع  موـنقاو  دـشاب  با ))  ))
طسوت سدقلا و  حور  رد  هدومن  لولح  بآ  مونقا  دنیوگ  دوش و  یم  ریبعت  تاذ ))   )) هب هک  تسا  يزیچ  ره  ببـس  لصا و  نآ  يانعم 

 ! ! تسادخ رسپ  یسیع  تهج  نیا  زا  هدومن و  یسیع  رد  لولح  اجنیا  زا  هدش و  میرم  محر  رد  لخاد  وا 

نتفگ لثم  مالّسلا )  هیلع  حیـسم (  ترـضح  هب  هّللا  نبا  تبـسن  هکنیا  اراصن  نتفگ  ياعدا  بذک  دش  مولعم  دیدرگ ،  رکذ  هچنآ  زا  و 
قرف مییوگ  روبزم  ياعدا  قدـص  ضرف  رب  تسا و  فیرـشت  يارب  زاجم و  ودره  و  مالّـسلا )  هیلع  نیـسح (  ترـضح  هب  تسا  هّللاراث 

نیب تسا 
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هک تسا  نیا  قرف  نآ  مالّسلا و  هیلع  حیسم (  هب  ار  هّللا ))  نبا   )) اراصن نتفگ  و  مالّسلا )  هیلع  نیسح (  هب  ار  هّللاراث ))   )) هعیـش نتفگ 
يانعم هب  دراد و  زاب  شا  یقیقح  يانعم  زا  ار  ظفل  هک  دـشاب  هدوجوم  هفراص  هنیرق  هکنیا  هملک  زا  زاـجم  ياـنعم  هدارا  رد  تسا  مزـال 

هنیرق هّللاراث  هملک  رد  مییوگ  یم  سپ  تسین  حیحـص  طلغ و  روبزم  لامعتـسا  دـشابن ،  دوجوم  روبزم  هنیرق  رگا  دـیامن و  لمح  زاجم 
اما یلاعت و  دنوادخ  تیمسج  مدع  تسا  هعیـش  درف  ره  يزاکترا  هکنیا  بهذم و  ترورـض  زا  دشاب  ترابع  هک  تسا  دوجوم  هفراص 

ساسا هک  يروما  ریاس  هثالث و  میناـقا  ثیلثت و  بهذـم  ناـمه  هک  تسا  فـالخ  رب  هنیرق  هکلب  تسین  هنیرق  نینچ  اراـصن  بهذـم  رد 
ار هملک  و  هّیلزالا ))  هملکلا  دجـستدق   : )) دنیوگ یم  احیرـص  یلاعتقح و  ددـعت  تیمـسج و  رد  دنحیرـص  همه  تسا  ناشیا  بهذـم 

 . دش هراشا  البق  هچنانچ  دنناد  یم  ادخ  نیع 

س 31

موقرم دـشاب  هدیـسر  باب  نیا  رد  هک  یتیاور  دوب ؟  مالّـسلا )  هیلع  اـضر ( ترـضح  مالّـسلا )  هیلع  متفه (  ماـما  لـسغ  يدـصتم  اـیآ 
نیا تایاور ،  ایآ  دندوب  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  زا  رتگرزب  مالّسلا )  هیلع  یسوم (  نبدمحا  ترضح  هک  تسا  روهـشم  دییامرف 

؟  دنک یم  دییءات  ار  عوضوم 

 : ج

تـسا ترـضح  نآ  مامعا  ینب  زا  هک  نامیلـس ))   )) بانج رهاظ  بسح  هب  مالّـسلا )  هیلع  متفه (  ماما  نفد  نفک و  لـسغ و  يدـصتم 
دندیدرگ ترضح  نآ  زیهجت  رشابم  دندروآ و  فیرشت  هنیدم  زا  ضرالا  یط  هب  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  نکیل  هدوب ، 
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يورم هیفقاو  رب  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  جاجتحا  نمض  رد  راونالاراحب  دلجرد 11  دسانشب .  ار  ترضح  نآ  یسک  هکنیا  نودب 
نفد رما  دوش  یمن  رـشابم  هکنیا  امـش  نیرهاط  يابآ  زا  تسا  هدیـسر  اـم  هب  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هزمح  یبا  نب  یلع  هک  تسا 

ایآ دومرف  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  دش ) توف  دادغب  رد  ناتردپ  دیدوب و  هنیدم  رد  امش  هک  دوب  نیا  شروظنم   ) ماما رگم  ار  ماما 
؟  دش ترضح  نآ  زیهجت  رـشابم  یـسک  هچ  دومرف :  یلب .  درک :  ضرع  هن ؟  ای  دوب  ماما  مالّـسلا )  مهیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح 

 ( . مالّسلا مهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  شدنزرف  درک :  ضرع 

 . دوب سوبحم  نوعلم  دایز  نبا  تسد  رد  هکنآ  لاح  نیسحلا و  نب  یلع  دوب  اجک  دومرف : 

 ( مالّسلا هیلع  اضر ( ترضح  دومرف .  سبح  هب  تعجارم  دیدرگ و  ردپ  رما  رـشابم  دمآ و  البرک  هب  دنمهفب  هکنآ  نودب  درک :  ضرع 
راوگرزب نآ  دوخ  هک  تقو  ماما  ینعی   ) رما بحاـص  هب  داد ،  تردـق  مالّـسلاامهیلع )  نیـسحلا (  نب  یلع  هب  هک  ییادـخ  نآ  دومرف : 

 . ریسا هن  دوب و  سبح  رد  هن  هکنآ  لاح  داد و  تردق  دادغب  هب  ندمآ  يارب  دشاب )

یلیلد نآ  رب  هیلاجر  بتک  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر ( ترـضحزا  مالّـسلا )  هیلع  یـسوم (  نبدمحا  ترـضح  ندوب  رتگرزب  هب  عجار  اما  و 
 . ما هتفاین 

(93  . . . ( . ) ِْتیَْبلا َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِا  ) . . . 

س 32

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا (  لوسر  ترضح  تاجوز  هک  دننک  داریا  هماع  رگا 
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؟  دراد یباوج  هچ  دنتسه  قوف  هکرابم  هیآ  لومشم  تیب و  لها  ءزج  ( 

 : ج

 : تسا نیا  هیآ  مامت  بازحا و  هروس  زا  هیآ 33  زا  تسا  یتمسق  ریهطت  هیآ 

َّنُِکتُوُیب ِیف  َنْرَق  (َو 

یلوُْالا ِهَّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال 

َُهلوُسَر َهّللا َو  َنْعِطَاَو  َهوکَّزلا  َْنیَتا  َهولَّصلا َو  َنِْمقَا  َو 

(94 ( . ) اریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِا 

تاکز ودیراداپب  زامن  دینکن و  ییامندوخ  تخس ،  تسخن و ]  ] تیلهاج نانز  نوچ  دینیـشنبدوخ و  ياه  هناخ  رد  ربمایپ !  نانز  يا  ))
ناتکاپ دربب و  تیب  لـها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  هک  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  دـینک  تعاـطا  ار  شلوسر  ادـخ و  دـیهد و 

(( . دزاس

 ، دـمحم تارـضح  اهنآ  تسا و  ربمغیپ  تیب  لها  باطخ  دروم  نآ  رخآ  هلمج  تسادـخ و  لوسر  ناـنز  هب  باـطخ  هیآ  لوا  تمـسق 
 . دنا هدش  باطخ  مکنع ))   )) رکذم عمج  ریمض  هب  هک  تساجنیا  زا  دنتسه و  مالّسلا )  مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف ،  یلع ، 

لزان هملس  ما  هناخ  رد  القتـسم  هدح و  یلع  لوزن  بسح  هب  نکیل  تسا  هدش  تبث  جاوزا  ياهباطخ  هب  لصتم  دنچ  ره  ریهطت  هیآ  نیا 
 . تسا ماقم  رد  هدراو  تایاور  بلطم ،  نیا  رب  لیلد  تسا ،  هدیدرگ 

هک تسا  نیا  اهنآ  همه  نومضم  هدرک و  لقن  هعیش  قیرط  زا  ثیدح  تنس و 34  لها  قیرط  زا  ثیدح   41 مارملا ))  هیاغ   )) باتک رد 
لقن هماع  قیرط  زا  ثیدح  کی  هنومن  يارب  دنرفن و  جنپ  مه  تیب  لها  تسا و  تیب  لها  هب  صتخم  هدش و  لزان  هناگادج  ریهطت  هیآ 

 . ددرگ یم 
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هک هملـس  ما  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  لوزنلا ))  بابـسا   )) باـتک رد  و  همهملا ))  لوـصف   )) باـتک رد  یکلاـم ))  غابـص  نبا  ))
ار تدنزرف  ود  یلع و  ناوخب  دومرف  همطاف  هب  سپ  دندوب  مالّسلااهیلع )  همطاف (  هناخ  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  تفگ 

هملـس ما  دوب ،  هتـسشن  دوب  يربیخ  هچراپ  نآ  رب  هک  ییوکـس  رب  مه  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  دنتـسشن و  دـندمآ و  سپ 
دیناشوپ اـهنآ  رب  تفرگ و  ار  يربیخ  يادر  نآ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  مدوب  اـهنآ  کـیدزن  هرجح  لـخاد  نم  تفگ و 

 : تفگ سپس 

(( . زاس ناشکاپ  ربب و  اهنیا  زا  ار  يدیلپ  سپ  دنتسه  نم  هّصاخ  نم و  تیب  لها  اهنیا  ادنوادخ !  ))

 ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  متـسه ؟  امـش  اب  مه  نم  هّللا !  لوسر  ای  متفگ  هدرک و  نوریب  هرجح  زا  ار  مرـس  دیوگ :  هملـس  ما 
 . . . ( . هّللادیری امنا   : ) دش لزان  هیآ  نیا  سپ  یتسه ،  ریخ  يوس  هب  يریخرب و  وت  دومرف : 

هب وت  دومرف :  ادـخ  لوسر  متـسین ؟  تیب  لها  زا  نم  ایآ  هّللا !  لوسر  ای  متفگ  تفگ :  هملـس  ما  تسا :  نینچ  میعنوبا ))   )) تیاور رد 
(95  . ) يربمغیپ نانز  زا  وت  يریخ ،  يوس 

 ، كرش رفک ،  دننام  تسا  یبلق  ياهیرامیب  اهفارحناو و  یحور  ياهیگدولآ  يونعم و  ياهیدیلپ  يانعم  هب  هفیرش  هیآ  رد  سجر ))  ))
گنت هنیس   ) ردص قیض  اهنآ  همه  ءاشنمو  هلیذر  قالخا  ریاس  دسح و  بجع ،  ربک ،  قافن ، 
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حرـش اهنآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  سجر ،  زا  ار  تیب  لها  دـنوادخ  ریهطت  يانعم  نیاربانب ،  تسا ،  تایعقاو  قیاقح و  هب  لهج  و  ( 
هک يروط  هب  هدومرف  اطع  قح  ربارب  رد  میلـست  ییوج و  تقیقح  ینیب ،  عقاو  نطاـب ،  يافـص  سفن ،  تمظع  حور ،  تعـسو  ردـص ، 
 (( تمـصع  )) يانعم تسا  نیمه  تسا و  هدننک  زیهرپ  ینایغط  يورجک و  عون  ره  زا  دش و  دهاوخن  هدولآ  یهانگ  چـیه  هب  رایتخالاب 

 . تسا تماما  يربمغیپ و  طرش  هک 

زا يریثک  هیماما و  قاـفتا  دروم  بلطم  نیا  دـشاب و  یم  تیب  لـها  هب  عجار  اـهنت  تسا و  تمـصع  ماـقم  هدـننک  ناـیب  ریهطت  هیآ  سپ 
زا یعمج  ریبز و  نـب  هورعو  لـتاقم  هـمرکع و  دـننام  مالــسا  لوا  ردـص  تاور  زا  یخرب  ربارب  رد  تـسا و  تنــس  لـها  نادنمــشناد 

 . دوش یم  ربمغیپ  نانز  لماش  نآ ،  زا  شیپ  ياه  هلمج  دننام  ریهطت  هیآ  دنیوگ  تنس  لها  نادنمشناد 

لها ناگرزب  لوقربانب  اریز  درادـن ؛  يرابتعا  چـیه  اهنآ  تیاور  ای  اهنآ  رظن  راهظا  سپ  هورعو  لتاقم  همرکع و  اما  مییوگ :  خـساپ  رد 
رفن ود  یهاوگ  اهنآ  لوق  در  رد  تسا  یفاک  دنتشادن و  زیهرپ  غورد  زا  ماهتا و  دروم  نینم و  ؤملاریما  نانمـشد  زا  رفن  هس  نیا  تنس ، 

) ادخ لوسر  دنتفگ  هک  هدش  لقن  تیاور  دنچ  رد  ود  ره  زا  هک  هشیاع  هملـس و  ما  ینعی  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  نانز  زا 
 . دومرف نوریب  ریهطت  هیآ  لومش  زا  ار  جاوزا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص 

ریهطت هیآ  نوچ  دنیوگ  یم  هک  هماع  نیرسفم  لوق  اما  و 
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الوا مییوگ :  اهنآ  خساپ  رد  دشاب ،  اهنآ  هب  باطخ  مه  ریهطت  هیآ  دیاب  قایس  تدحو  يور  زا  سپ  جاوزا  هب  تاباطخ  هب  تسا  لصتم 
یتقو قایس  مظن و  مییوگ  یم  ایناث :  و  درادن .  دروم  اهنآ  راتفگ  رگید  ار  جاوزا  هیآ  لومش  مدع  رب  جاوزازا  رفن  ود  یهاوگ  زا  سپ  : 

انعم اظفل و  هیآ  ردـص  اب  ریهطت  هیآ  اجنیا  رد  دـشاب و  هتـشادن  تریاغم  انعم  اظفل و  همدـقتم  هلمج  اب  هرخءاـتم  هلمج  هک  تسا  تجح 
اما و  مکنع ))   )) رکذـم عمج  ریمـض  ریهطت  هیآ  رد  هدـش و  رکذ  نرقو ))   )) ثن ؤم  عمج  ریمـض  هیآ  ردـص  اظفل  اما  دراد ،  تفلاخم 

دـشاب یم  تیب  لها  هب  باطخ  هک  هیآ  لیذ  دشاب و  یم  دیدهت  هبتاعم و  رب  لمتـشم  تسا  جاوزااب  هبطاخم  هک  هیآ  ردص  رد  سپ  انعم 
 . تسین یکی  ود  ره  دروم  هک  نیا  رب  راکشآ  تسا  یهاوگ  هیآ  لیذ  ردص و  نیب  هّمات  تنیابم  تسا و  مارکا  رد  هغلابم  فطلت و 

ارـصحنم ریهطت  هیآ  دروم  تسا و  جاوزا  هیآ  ردـص  دروم  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  تیاور  داتفه  زا  شیب  دـش ،  هتفگ  هچنانچ  اـثلاث :  و 
 . تسا مالّسلا )  مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف ،  یلع ،  دمحم ،  هبیط  هسمخ  مه  تیب  لها  تسا و  تیب  لها 

 . تسا هدیدرگ  لزان  هیآ  ردص  زا  هناگادج  ریهطت  هیآ  تایاور ،  نامه  یهاوگ  هب  زین  و 

داعم ثحبم 

س 33

اجک رد  ترخآ  رد  اهنآ  حور  حور ،  ياقب  هبداقتعااب  ودـنوش  یم  روشحم  تمایق  رد  ناسناریغ  تاقولخم  ریاس  رویط و  شوحو ،  ایآ 
؟  تشاد دهاوخ  اوءام 

 : ج

هب عالطا  نوچ 
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تسا و مالّسلا )  مهیلع   ) تیب لها  رابخا  دیجم و  نآرق  هب  رـصحنم  نآ  درادن و  یحو  زجب  یهار  الیـصفت  ترخآ  ملاع  تایـصوصخ 
 : دیامرف یم  دیجم  نآرق  تسا ،  یفاک  یلامجا  داقتعا  سپ  هدیدرگن ،  رکذ  تاناویح  هب  عجار  لیصفت  روط  هب  کی  چیه  رد 

(96 ( . ) ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَِذا  (َو 

(( . دنوش یم  روشحم  شوحو  هک  ینامز  و  ))

هدش و نوریب  اهرازین  اهلگنج و  زا  شوحو  هک  تسا  نیا  دارم  تسا و  تمایق  زا  شیپ  هب  عجار  هیآ  نیا  دنا  هتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب 
 : دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  دنوش .  یم  عمج  رگید  تاناویح  اب 

(97 ( . ) َنوُرَشُْحی مِهِّبَر  یِلا  َُّمث  یَش ٍء  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  ْمُُکلاْثمَا  ٌمَُما  ِّالا  ِْهیَحانَِجب  ُریطَی  ٍِرئاط  ِضْرَْالا َو ال  ِیف  ٍهَّباد  ْنِم  امَو  )

همه دنتسه و  ییاههورگ  امـش  دننام  زین  اهنآ  هکنیا  رگم  تسین  درپ  یم  دوخ  لاب  ود  اب  هک  يا  هدنرپ  نیمز و  رد  يا  هدبنج  چیه  و  ))
 (( . میدرکن راذگ  ورف  يزیچ  نایب  زا  باتک  رد  ام  دش  دنهاوخ  روشحم  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب 

اب هلماعم  تیفیک  اهنآ و  رـشح  تیفیک  اما  دش و  دنهاوخ  روشحم  تاناویح  هک  هدـش  نایب  تایآ  نیا  رد  دـینک ،  یم  هظحالم  هچنانچ 
یفاک یلامجا  داقتعا  نامه  سپ  هدشن ،  رکذ  بلاطم  نیا  لیـصفت  يربتعم  ربخ  رد  نینچمه  و  تسا .  هدشن  نایب  اهنآ  رما  لآم  اهنآ و 

 . تسا

دوش یم  دافتـسم  رابخا  تایآ و  رهاظ  زا  دیامرف  یم  دعب  دیامن و  یم  لقن  ربخ  دـنچ  نیقیلا ))  قح   )) باتک رد  یـسلجم ) ؛ (  همالع 
هب تبسن  یسرداد  ياضاقت  هدش و  روشحم  شوحو  هک 
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حلاص و هقان  دننام  یـضعب  دنوش و  یم  هدنز  حـلاصم  زا  یـضعب  يارب  رگید  تاناویح  یـضعب  دـننک و  یم  هتفر  اهنآ  رب  هک  ییاهملظ 
زا تاناویح  عیمج  ندـش  روشحم  ودـنوش  یم  تشهب  لخاد  روعاب ،  معلب  رامح  فسوی و  ترـضح  گرگو  فهک  باحـصا  گـس 

ریسفت رد  دنا و  هدییارگن  لیصفت  هب  هتفگ و  نخـس  لامجا  هب  دروم  نیا  رد  هعیـش  نیملکتم  رثکا  اذهل  دوش ،  یمن  رهاظ  هربتعم  رابخا 
هک اهنآ  رگم  دننام  یمن  یقاب  مادک  چیه  دننک و  كاخ  ضاوعا  صاصق و  رـشح و  زا  دعب  ار  شوحو  هک  تسا  يورم  دیامرف  جـهنم 

تاقولخم ریاس  اما  تسا و  ناشیا  ياقب  مدع  رهشا ،  حصا و  دیامرف  یم  دعب  نآ و  ریغ  سوواط و  نوچ  دنشاب  مدآ  ینب  رورس  بجوم 
ناشیا زا  يردان  رگم  نیطایش  نج و  تشهب و  لخاد  هکئالم  دنوش و  یم  روشحم  هک  تسین  یفالخ  نیطایش ،  نج و  هکئالم و  دننام 
تشهب رد  اهنآ  ياج  دنا  هتفگ  یضعب  تسا  فالخ  اهنآ  نینم  ؤم  لحم  هب  تبـسن  اما  دنوش  یم  منهج  لخاد  دنـشاب  هدروآ  نامیا  هک 
هظحالم هب  اصوصخ  تسا  رهظا  لوا  لوق  دوب و  دهاوخ  فارعا  رد  دنا  هتفگ  یـضعب  مدآ و  ینب  ياج  زا  رت  تسپ  نکیل  دوب  دـهاوخ 

 . دیامرف یم  ودره  سنا  نج و  هب  باطخ  تسا  یتشهب  معن  رکذ  رد  هک  نامحرلا  هروس  تایآ 

س 34

؟  دییامرف نایب  ار  اهنآ  يازج  رشح و  عضو  دنمادک ؟  نیفعضتسم 

 : ج

قح  )) باتک رد  هر )   ) یسلجم همالع  ترابع  بلطم ،  حیضوت  دایدزا  يارب  دیدرگ و  حضاو  لدع  ثحبم  زا  مشش  لا  ؤس  باوج  رد 
یم لقن  نیقیلا )) 
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تایآ زا  تسا  هدش  دراو  هیلقن  هیلقع و  لیالد  هک  تسناد  دـیاب  لامجا  هب  هک  تسا  نیا  باب  نیا  رد  لصا  دـیامرف  یم  ناشیا  ددرگ . 
تجح دنـشاب و  روذـعم  هک  یتعامج  نیناـجم و  لاـفطا و  باـب  رد  دـنک و  یمن  روج  ملظ و  تسا و  لداـع  یلاـعت  قح  هک  راـبخا  و 

هک رگید  تجح  نودـب  ار  ناشیا  دومن ،  دـنناوتن  لطاب  قح و  نایم  زیمت  دـشاب و  صقان  ناـشیا  لـقع  اـی  دـشاب  هدـشن  ماـمت  ناـشیارب 
دهاوخ بترتم  نآ  رب  باقع  باوثو و  ترخآ  رد  درک  دهاوخ  ار  ناشیا  فیلکت  ای  سپ  دومرف  دـهاوخن  باذـع  دوش ،  مامت  ناشیارب 

رد ینییاپ  هجرد  دـنرب و  یم  تشهب  رد  ای  دـنهد و  یم  اج  منهج  تشهب و  نیب  تسا  یناـکم  هک  فارعا ))   )) رد ار  ناـشیا  اـی  دـش و 
 ، دوب دنهاوخ  فارعا  رد  یـضعب  تشهب و  رد  یـضعب  هکنیا  ای  دوب  دنهاوخ  تشهب  لها  راکتمدخ  یـضعب  ای  تشاد  دـنهاوخ  تشهب 
هچ هک  مدرک  لا  ؤس  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص (  ترضح  زا  هرارز  زا  ینیلک  حیحص  ثیدح  رد  هچنانچ  سپ 

لاوحا زا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر (  ترضح  زا  دندرک  لا  ؤس  دومرف  دنریم ،  یم  غولب  زا  شیپ  هک  یلافطا  هب  عجار  دییامرف  یم 
باب رد  دـیرادرب و  ناشیا  زا  تسد  ینعی  دومرف  ترـضح  درک .  دـنهاوخ  ناشیا  هچنآ  هب  تسا  رتاـناد  ادـخ  دومرف  لاـفطا )   ) ناـشیا

 . دیراذگاو ادخ  هب  ار  ناشیا  ملع  دییوگم و  نخس  ناشیا 

دش دهاوخ  هلماعم  اهنآ  اب  تسا  لضف  ای  لدع  ياضتقم  هچنآ  نوچ  تشاذگاو  ادخ  هب  ار  ناشیا  ملع  دیاب  سپ 
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.

دشاب راوشد  اهنآ  رب  هک  دوب  دهاوخن  يوحن  هب  تسا  تایاور  یضعب  رد  هچنانچ  دننک  تشهب  لها  تمدخ  رگا  هک  تسناد  دیاب  زین  و 
تـالاح زا  هچنآ  هـک  دـنامن  یفخم  دـنرب .  یم  تذـل  ناـشیا  هـب  هعوـجرم  تامدـخ  زا  هکئـالم  هچناـنچ  دـش  دـنهاوخ  ذذـلتم  هـکلب 

دـنوش و یم  دوخ  يابآ  هب  قحلم  ترخآ  رد  ناشیا  هک  تسین  یفالخ  ارهاظ  تسا و  نینم  ؤم  لاـفطا  ریغ  دـش  رکذ  نیفعـضتسم ))  ))
 . ناشناردپ رورس  یتدایز  يارب  دوب  دنهاوخ  ناشیا  اب  تشهب  رد 

لمع بسح  هب  هچ  رگا  نینم  ؤم  لاـفطا  هک  تسا  يورم  مالّـسلا )  هیلع  قداـص (  ترـضح  زا  قودـص  دـیحوت  هیقف و  یفاـک و  رد  و 
دوخ ياهدالوا  هب  ناشیا  ياهمـشچ  ات  دـنیامن  یم  ناـشیا  ياـبآ  هب  قحلم  ار  ناـشیا  یلاـعتقح  نکیلو  دـندوبن  فلکم  نوچ  دنرـصاق 

 . دوش نشور 

س 35

؟  دییامرف نایب  ار  نآ  باقعو  باوث  ورشنورشحزرط  لوکءام و  لکآ و 

 : ج

رگید ناسنا  یناسنا  رگا  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  شنایب  دنا  هدروآ  دراو  ینامسج  داعم  رب  هفسالف  یضعب  هک  لوکءام  لکآ و  ههبش 
رگا تسا و  هدشن  روشحم  لوکءام  دشاب ،  لکآ  ندب  ءزج  لوکءام  يازجا  رگا  تمایق  رد  ددرگ ،  وا  ندب  ءزج  دروخب و  همامت  هب  ار 

 . دوب دهاوخ  صقان  لکآ  ندب  دوش ،  روشحم  امیقتسم  لوکءام  دشابن و  لکآ  ءزج 

تمایق رد  ایآ  تسا ،  لیدـبت  لیلحت و  رد  وا  ندـب  يازجا  امئاد  رمع  رخآ  اـت  رمع  لوا  زا  ناـسنا  ره  هک  تسین  یکـش  دـنیوگ :  زین  و 
لوا ربانب  ددرگ و  یم  رب  توم  لاح  دوجوم  يازجا  نامه  طقف  ای  رمع  عیمج  هیلیلحت  يازجا  مامت 
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 : الوا دیآ  یم  مزال 

ینعی دـشاب  هدـش  يرگید  ندـب  ءزج  وا  هیلیلحت  يازجازا  یتمـسق  تسا  نکمم  اـیناث :  یگرزب و  هجرد  اـهتنم  رد  ندـب  ندـش  گرزب 
هک صخـش  نیا  هیلیلحت  يازجا  نیا  سپ  دشاب  هدیدرگ  وا  يازجا  ءزج  هدروخ و  ار  نآ  يرگید  ناسنا  هدش  هییاذغ  ماسجا  هب  لیدـبت 

سپ دوش ،  روشحم  لکآ  ءزج  رگا  لوکءام ؟  ای  تسا  لکآ  ندب  ءزج  ایآ  ددرگ ؟  یمرب  هنوگچ  تمایق  رد  هدش  يرگید  ندـب  ءزج 
دوع لکآ  رمع  عیمج  يازجا  مامت  دوشب  صخـش  نامه  ءزج  رگا  هدومنن و  دوع  هدش  لوکءام  شیازجا  هک  صخـش  نآ  يازجا  مامت 

يازجا لاح  رد  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  هتفگ  دـیامن  یم  دوع  گرم  ماگنه  ات  هیقاـب  يازجا  طـقف  هکنیا  ینعی  یناـث  رباـنب  هدومنن و 
اب دوش  روشحم  تماـیق  رد  رگا  سپ  دـشاب  هدرک  تیـصعم  گرم  ماـگنه  اـت  هیقاـب  يازجا  لاـح  رد  دـشاب و  هدوـمن  یتاداـبع  هیلیلحت 

 : دشاب هدش  اطعا  قحتسم  دروم  ریغ  رد  باوث  دیآ  یم  مزال  دوش  هداد  باوث  هدومن و  تیصعم  هک  یئازجا 

 : ههبش لصا  زا  باوج  اما  و 

هیلع یـسوط -  نیدلاریـصن  هجاوخ  بانج  هلمج  نآ  زا  دـنا  هداد  یفاک  یفاش  ياهباوج  دوخ  هقیرط  هب  نیملکتم  امکح و  زا  کی  ره 
نایب و  فلکملا ))  لضاوف  هداعا  حـجی  ـالو   : )) دـیامرف یم  ههبـش  نیا  زا  باوج  ناـیب  رد  مـالکلا ))  دـیرجت   )) باـتک رد  همحرلا - 

هار اهنآ  هب  لیدبت  رییغت و  تسا و  یقاب  رخآ  ات  رمع  لوا  زا  هک  دراد  يا  هیلـصا  يازجا  یناسنا  ره  هک  تسا  نیا  ققحم ) ؛ (  شیامرف 
ترارح هطساو  هب  هک  دراد  دیاز  يازجا  درادن و 
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داوم لیدـبت  هوق  هک  ضرم  تاقوا  رد  هچنانچ  دوش  نآ  هب  لیدـبت  ات  تسا  نآ  هب  هییاذـغ  داوم  ندـناسر  هب  جاتحم  لیلحت و  رد  اـمئاد 
سپ تسا  هتفر  لیلحت  ندب  هیلـضف  يازجا  ردقچ  هک  دوش  یم  سوسحم  الماک  تسا  فیعـض  هدش  هدیدرگ  لیلحت  يازجا  هب  هییاذغ 

تسین مزال  اهنآ  هداعا  هیلضف  يازجا  اما  تسا و  رخآ  ات  لوا  زا  هیقاب  هیلـصا  يازجا  نامه  درک  دهاوخ  دوع  تمایق  رد  هچنآ  مییوگ : 
هیلـصا يازجا  تقو  چـیه  مییوگ :  سپ  هییاذـغ  داوم  هب  شلیدـبت  زا  سپ  ار  يرگید  هیلیلحت  يازجا  اـی  ناـسنا  دروخب  یناـسنا  رگا  و 

یم هیضرا  يازجا  رد  لخاد  دور و  یم  لیلحت  دوش و  یم  وا  هیلضف  يازجا  ءزج  هکلب  دش  دهاوخن  لکآ  هیلـصا  يازجا  ءزج  لوکءام 
دریگ یم  رارق  نیمز  رد  همه  تسا و  ظوفحم  لیلحت  لیدـبت و  زا  یقاب و  رمع  رخآ  ات  لوا  زا  سک  ره  هیلـصا  يازجا  هلمجلاب  دوش و 
يازج يارب  هدـیدرگ و  عمج  تسا  ظوفحم  یهلا  ملع  رد  هک  سک  ره  هتتـشتم  هقرفتم و  یلـصا  يازجا  هیهلا  تردـق  هب  تمایق  رد  ات 

 . دندرگ رضاح  لامعا 

س 36

هدافتـسا دوش  یم  هنوگچ  رجا  همه  نیا  زا  دـیوگ  یم  لماع  تسا و  داعبتـسا  بجوم  هک  تسا  يروط  نآ  شباوث  لامعا ،  زا  یـضعب 
؟  دییامرفب یحیضوت  عوضوم  نیا  رد  افطل  درک ؟ 

 : ج

صخش تسا و  ملاع  نیا  عاضوا  هب  ترخآ  ملاع  خزرب و  ملاع  عاضوا  ندومن  سایق  دزادنا  یم  طلغ  هب  ار  ناسنا  هک  يروما  هلمج  زا 
ذیاذل عاونا  ثیح  زا  تاجایتحا و  عفر  يارب  هک  یبابسا  ثیح  زا  تسایند  ملاع  لثم  ترخآ  ملاع  هک  دنک  یم  لایخ 
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هعس قباطم  قیـض  هعـسو و  ّتلق  ترثک و  ثیح  زا  یملاع  ره  تیدوجوم  هکنیا  زا  لفاغ  تسا و  دوجوم  ملاع  نیا  رد  هک  تامل  ؤم  و 
نیا زا  يدوز  هب  دـنیوگب  هتفرگ  رارق  تحارتسا  لامک  اب  ردام  محر  رد  هک  یناسنا  هچب  هب  هاـگره  ـالثم  تسا ؛  ملاـع  ناـمه  قیـض  و 

یناکم هب  دوب  یهاوخ  جاتحم  اجنآ  رد  تسین و  سایق  لباق  هکلب  تساجنیا  ربارب  اهنویلیم  هک  يوش  یم  دراو  ییاج  هب  جراخ و  لـحم 
عاونا هب  جاتحم  زین  و  یهدـب .  دـیاب  ار  اهنآ  بیترت  هک  هبکرم  ياهماعط  هب  دـش  یهاوخ  جاـتحم  دـشاب و  ناـکم  نیا  ربارب  نارازه  هک 
فازگ اهفرح  نیا  دیوگب  دیامن و  داعبتـسا  هبیرغ  روما  نیا  ندینـش  زا  محر  رد  لفط  رگا  اذـکه ،  يوش و  یم  شـشوپ  يارب  اهـسابل 

زا دوخ  لحم  زا  تکرح  نودب  اذغ  دنک و  یم  یگدنز  شیاسآ  لامک  اب  تسا  رتم  مین  زا  رتمک  هک  یناکم  رد  هک  یسک  اریز  تسا ؛ 
 . تسا لطاب  یسایق  ضارتعا  نیا  هتبلا  درک ،  دهاوخ  ادیپ  هروکذم  روما  هب  جایتحا  هنوگچ  دسر  یم  وا  هب  فان 

هویم نیعلاروح و  اهبارش و  اهماعط و  یتشهب و  ياهرـصق  همه  نیا  دیوگ  یم  تسا  سوبحم  عبط  ملاع  نادنز  رد  هک  یـسک  نینچمه 
دناوت یم  دحاو  نآ  رد  هک  تسا  يروط  ترخآ  ملاع  هعس  هکنیا  زا  لفاغ  دهد و  رارق  هدافتـسا  دروم  ناسنا  هنوگچ  ار  اهنآ  ریغ  اه و 
ملاـع هعـس  شدوخ و  تمظع  تسا  سوبحم  ملاـع  نیا  رد  حور  هک  یماداـم  دـیامن و  هدافتـسا  یتشهب  ذـیاذل  تاـظوظح و  عیمج  زا 

دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دیامن  كرد  دناوت  یمن  ار  ترخآ 
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:

(98  . . . ( . ) ٍُنیْعَا ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفُْخا  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  )

 (( . تسا ناشیا  مشچ  ییانشور  بجوم  هک  ییاهتمعن  زا  ناشیا  يارب  زا  هدش  ناهنپ  هریخذ و  زیچ  هچ  هک  دنناد  یمن  ))

س 37

 . دییامرف نایب  ار  خسانت  ندوب  لطاب  لیلد 

 : ج

هک سوسحم  ملاع  هءاشن  نیمه  رد  رگید  داسجا  نادبا و  هب  هیرـصنع  نادـبا  نالطب  زا  دـعب  حاورا  ّقلعت  زا  تسا  ترابع  خـسانت ))  ))
حور دنیوگ  یم  ناشیا  زا  یتعامج  دنتـسه .  هدـیدع  بهاذـم  رب  خـسانت  هب  نیلئاق  هیویند و  هیرـصنع  ماسجا  رد  دـشاب  هتـشاد  نارود 

 . دنا هدش  هدیمان  هیخوسن ))   )) تعامج نیا  دوش و  یم  لقتنم  يرگید  ناسنا  ندب  هب  شندب  داسف  توم و  زا  دعب  یناسنا 

دوخ تبـسانم  هب  کی  ره  تارـشح  مئاهب و  تاناویح و  ندب  هب  گرم  زا  دـعب  یناسنا  حور  لاقتنا  هب  دـنلیاق  ناشیا  زا  رگید  یتعامج 
حور الثم  كوخ ،  گس و  نوچ  هیقـش  تاناویح  نادـبا  هب  ایقـشا  حاورا  بسا و  نوچ  هفیرـش  تاناویح  نادـبا  هب  ادعـس  حاورا  ـالثم 
شوم ای  هچروم  ندب  هب  صیرح  صخش  گرگ و  ندب  هب  هدنرد  يذوم و  صخش  حور  دوش و  یم  لقتنم  ریش  ندب  هب  عاجش  صخش 

 . دنا هدش  هدیمان  هیخوسنم ))   )) تعامج نیا  اذکه و  و 

 (( هیخوسف  )) تعامج نیا  اههایگ و  راجـشا و  زا  تاتابن  هب  توم  زا  دـعب  حاورا  لاـقتنا  هب  دـنا  هدـش  لـیاق  ناـشیا  زا  يرگید  هفیاـط 
 . دنا هدش  هدیمان 

ار هفیاـط  نـیا  دـنوش ،  یم  لـقتنم  نآ  لاـثما  راـجحا و  نوـچ  تاداـمج  هـب  توـم  زا  دـعب  حاورا  دـنیوگ  یم  ناـشیا  زا  رگید  یموـق 
 ، دنیوگ هیخوسر ))  ))
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 (( . هیخوسر هیخوسف و  هیخوسنم ،  هیخوسن ،   : )) دنا هفیاط  راهچ  خسانت ،  هب  نیلیاق  سپ 

 : تسا لطاب  شماسقا  مامت  هب  خسانت  تسا و  مالک  لوط  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  دنراد  مه  يرگید  هفیخس  لاوقا 

 : الوا

ار حاورا  هک  تسا  مالسا  نید  يرورض  اریز  تسا ؛  ملاع )  للم  عیارش و  عیمج  اب  هکلب   ) مالسا نید  يرورـض  اب  فلاخم  بهذم  نیا 
 ، داد دنهاوخ  دوع  دنتـشاد  هک  هیویند  نادبا  نامه  هب  هرابود  خزرب  تدم  ندش  مامت  زا  دعب  ربق و  رد  لا  ؤس  زا  دـعب  گرم و  زا  دـعب 

لیصافت نیا  مامت  خسانت  باحصا  تسا و  هدیسر  هک  یلیـصفت  هب  شلامعا  يازج  هب  سک  ره  ندیـسر  باسح و  تهج  هب  تمایق  رد 
ایند و ملاع  نیمه  هب  رـصحنم  ار  ازج  راد  هکلب  دنرکنم  ار  اهنآ  عاضوا  منهج و  تشهب و  زا  تسا  هدـش  تباث  ترورـض  هب  هچنآ  ار و 

بجوم هک  ییاهتیـصعم  نینچمه  تسا و  تشهب  لوخد  بجوم  هک  ار  يا  هحلاص  لامعاو  تاداـبع  زین  دـنناد و  یم  سوسحم  هءاـشن 
 . تسا فیخس  بهذم  نیا  نالطب  رب  لیلد  سدقم  عرش  تیناقح  رب  همئاق  نیهارب  عیمج  سپ  دنرکنم  تسا ،  منهج  لوخد 

 : ایناث

هب هدش و  ثداح  حور  هنءاش  لج  ضایف  ءادبم  زا  هلصافالب  دوشب  سفن  قلعت  يارب  دعتـسم  دوش و  مامت  محر  رد  ندب  نیوکت  هاگره 
رد تسا و  لصاح  دشاب  لحم  دادعتـسا  تیلباق و  هک  مه  طرـش  تسا و  ماع  ضیف  مات و  دوجو  یلاعت  ءادبم  اریز  دریگ ؛  یم  ّقلعت  وا 

عامتجا دریگ  قلعت  ندب  نیا  هب  هدومن  تقرافم  گرم  هب  ندب  زا  هک  یحور  رگا  لاح  نیا 
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هن تسا  دحاو  وا  سفن  هک  دبای  یم  رد  سکره  نوچ  تسا ؛  لطاب  نادجولاو  هرورضلاب  نیا  دیآ و  یم  مزال  دحاو  ندب  رب  سفن  ود 
 . ددعتم

 : اثلاث

سفن روطنیمه  دیآ ،  یم  رد  تیلعف  هب  اجردـتم  وا  تالامک  عیمج  تسا و  لامکتـسا  هب  ور  نیوکت  يادـتبا  زا  ندـب  هچنانچ  مییوگ : 
 ، گرم هب  ندـب  زا  تقراـفم  زا  سپ  دـنک و  یم  ادـیپ  تیلعف  وا  ياوق  عـیمج  تسا و  لامکتـسا  هب  ور  ندـب  هب  شقلعت  تدـم  رد  مه 

ّقلعت تسا  ضحم  هوق  نینج و  هک  یندـب  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  اـجنیا  رد  سپ  هدرک  ادـیپ  تیلعف  نآ  مظعم  اـی  وا  تـالامک  عـیمج 
 . دنیامنب یلماکت  ریس  مه  اب  دحتم و  صقان  ندب  اب  دناوتب  ات  دوشب  صقان  لماک  سفن  دیاب  سپ  دریگب 

تسا رکذتلا  مزال  هک  یبلطم  تسا و  تیافک  دش  هتشون  هچنآ  رد  هدش و  رکذ  خسانت  فیخـس  بهذم  نالطب  نایب  رد  يرگید  هوجو 
خسم  )) یکی تسا ؛  نیابم  دنیوگ  یم  هروکذم  فیاوط  هک  هچنآ  اب  ود  ره  هک  هدیـسر  سدقم  عرـش  رد  خسم  مسق  ود  هک  تسا  نیا 

 (( . يورخا خسم   )) يرگید و  يویند )) 

 (( : يویند خسم  ))

اهنآ نطاب  رد  هلیذر  تافص  دندومن و  وا  یگدنب  زا  یشکرس  دندش و  یغاط  هک  ار  رشب  دارفا  زا  یـضعب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ 
رییغت ار  اهنآ  هیرهاظ  تروص  دومرف و  اهنآ  تبوقع  رد  لیجعت  رـشب  دارفا  ریاس  تربع  يارب  دـندش ،  لضم  لاض و  دـیدرگ و  خـسار 

یضعب كوخ و  ار  یضعب  نومیم و  تروص  هب  ار  یضعب  سپ  داد  رارق  اهنآ  هینطاب  تروص  اب  قباطم  هداد و 
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 : دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دومن  گس  تروص  هب  ار 

(99  . . . ( . ) َریزانَْخلاَو َهَدَرِْقلا  ُمُْهنِم  َلَعَجَو  ) . . . 

 : دیامرف یم  تبس ))  باحصا   )) هب عجار  و 

(100 ( . ) َنیئِساخ ًهَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنلُقَف  ) . . . 

هب گرم  زا  سپ  حور  هک  تسا  نیا  اهنآ  بهذـم  اریز  تسا ؛  نیابم  دـنیوگ  یم  هیخـسانت ))   )) هچنآ اب  بلطم  نیا  هک  تسا  رهاظ  و 
تروص و رییغت  زا  تراـبع  هداد  ربـخ  دـیجم  نآرق  هچنآ  دریگ و  یم  قلعت  دـش  هتفگ  ـالبق  هچناـنچ  نآ ،  اـب  هبـسانتم  تاـناویح  ندـب 

تردق هب  لاعتم  دنوادخ  دوب  یناسنا  تروص  هب  دنتشاد و  هیقش  سوفن  نآ  هک  ار  یندب  هکنیا  هب  تسا  تیـصعم  لصا  هیرهاظ  تءایه 
اهنآ دندمآ و  هک  اهنآ  براقا  ندش ،  خسم  زا  سپ  هک  يروط  هب  دومرف  بلقنم  تاناویح  تروص  هب  ار  نادـبا  نامه  نیع  دوخ  هرهاق 

ایآ هک  دنتفگ  یم  نخـس  اهنآ  هب  اذلو  دنتخانـش  یم  ار  اهنآ  مه  ناگدش  خسم  هچنانچ  دنتخانـش  ار  اهنآ  همه  دندید  لکـش  نآ  هب  ار 
هریثک تایاور  رد  و  دـندرک .  یم  هیرگ  ضوع  رد  دـنهدب و  باوج  دنتـسناوت  یمن  اهنآ  میدرکن ؟  یهن  میدومنن و  تحیـصن  ار  امش 

اهنومیم زا  تسا  دوجوم  هک  ار  هچنآ  دنام و  دنهاوخن  ایند  رد  زور  هس  زا  شیب  دیامرف ،  خسم  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یموق  ره  هک  تسا 
اهنآ هب  هکنیا  تلع  دنـشاب و  ناگدـش  خـسم  لـسن  زا  هـکنیا  هـن  دـنا  ناوـیح  لـسن  زا  ناوـیح و  یگمه  تاـناویح  ریاـس  اـهکوخ و  و 

دارفا زا  ناگدش  خسم  هک  تسا  نیا  يارب  دوش  یم  هتفگ  تاخوسم ))  ))
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 . دندیدرگ كاله  سپ  دندش  خسم  اهنآ  تروص  هب  رشب 

 (( : يورخا خسم   )) اما

رـشب دارفا  عیمج  هک  تسا  نیا  مالّـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  زا  هدراو  هریثک  تاـیاور  ياـضتقم 
دهاوخ دندومن  بسک  دوخ  رایتخا  ءوس  ای  رایتخا  نسح  هب  ایند  رد  هک  اهنآ  هینطاب  تروص  اب  قباطم  اهنآ  هیرهاظ  تروص  رـشح  زور 
هریرـس قباطم  اهنآ  رهاظ  ندب  نامه  نیع  هکلب  دـنوش  یم  دـنیوگ ) یم  هیخـسانت  هک  روط  نآ   ) يرگید نادـبا  هب  قلعتم  هکنیا  هن  دوب 

 . تسیچ وا  نءاش  تسیک و  هک  دش  دهاوخ  هتخانش  يدرف  ره  هک  يروط  هب  دش  دهاوخ  اهنآ 

؛ ) 101 () ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی   : ) دـیامرف یم  هفیرـش  هیآ  رد  هچنانچ  دوب  دـهاوخ  تروص  رب  انعم  هبلغ  رـشحم  زور  رد  رگید ،  ترابع  هب 
دهاوخ هکئالم  هلیمج  تروص  اب  قباطم  اهنآ  هیرهاظ  تروص  رشب  دارفا  زا  یـضعب  سپ  دوش ، )) راکـشآ  رهاظ و  اهنطاب  هک  يزور  ))

حیبق و رما  هدوب و  دوخ  راگدرورپ  تدابع  هکئالم  دننام  ایند  رد  اهنآ  راک  دندوب و  ضحم  ریخ  ایند  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دوب و 
يرهاظ روص  هک  دنتسه  يرگید  هفیاط  اهنآ  دض  هدیسر و  یم  تاقولخم  ریاس  هب  اهنآ  ریخ  عفن و  هشیمه  هکلب  هدزن  رس  اهنآ  زا  يرش 

رازآ تیذا و  روجف و  قسف و  هشیمه  ایند  رد  اهنآ  راک  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  نیطایـش و  هشحوم  هحیبق و  روص  اب  تسا  قباطم  اهنآ 
تروص هب  يا  هفیاط  ناگدـنرد و  عابـس و  تروص  هب  رگید ،  هفیاط  هدوب و  نیطایـش  لاعفا  لاـمعا و  زا  اـهنیا  ریغ  هعدـخ و  رکم و  و 

مئاهب
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و ( ، )) 102  . . . () ْمِهِهوُـجُو یلَع  ِهَمیِْقلا  َمْوَـی  ْمُهُرُـشَْحنَو  هفیرـش . . . (  هیآ  رد  هچناـنچ  دنتـسه  تارـشح  تروـص  هـب  يا  هفیاـط  و 
تاـناویحلا یلع  يا   : )) هـک هدـیدرگ  رکذ  ریـسافت  یـضعب  رد  ناـشیا ، ))  ياـهتروص  رب  تماـیق  زور  ار  ناـشیا  مییاـمن  یم  روـشحم 

يورم هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  ترـضح  زا  و  تسا . ))  نییاپ  اهنآ  ياهرـس  هک  یتاناویح  تروص  هب  ؤرلا س ؛  هسکنملا 
(103  (( . ) همایقلا موی  مهتاین  یلع  سانلا  رشحی  َهّللا  إ ّن   : )) دومرف هک  تسا 

(( . ریزانخلاو هدرقلا  اهدنع  نسح  هروص  یلع  سانلارشحی   : )) دومرف زین  و 

اهنآ هب  تبـسن  اهکوخ  نومیم و  تروص  هک  ییاهتروص  رب  دـنوش  یم  روشحم  ناـشیا و  نطاـب  واـهتین  رب  مدرم  دـنوش  یم  روشحم  ))
 (( . تسوکین

 : هفیرش هیآ  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  و 

(104 ( . ) اجاْوفَا َنُوتْءاَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  )

 : دندومرف ترضح  نآ  هک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  زا  هدومن  لقن 

اتاتشا یتما  نم  فانصا  هرشع  رشحی  ))

مهروُص لَدب  نیملسملا و  نم  هّللا  مهزیمدق 

هدرقلا هروص  یلع  مهضعب 

ریزانخلا هروص  یلع  مهضعب  و 

تحت نم  مههوجوو  قوف  نم  مهلجرا  نوسکنم  مهضعب  و 

اهیلع نوبحسی  مث 

نوددرتی یمع  مهضعب  و 

نولقعیال مکب  مص  مهضعب  و 

عمجلا لها  مه  ردقتی  اباعل  مههاوفا  نم  حیقلا  لیسیف  مهتنسلا  نوغضمی  مهضعب  و 

مهلجرا مهیدیا و  هعطقم  مهضعب  و 

ران نم  عوذج  یلع  نوبلصم  مهضعب  و 
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َفیِجلا نم  اِنتَنّدشَا  مهضعب  و 

مهدولجب هقزال  نارطق  نم  هغباس  ابابج  نوسبلی  مهضعب  و 

سانلا نم  تاتقلاف  هدرقلا  هروص  یلع  نیذلا  اماف 

هروص یلع  نیذلا  اما  و 
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تحسلا لهاف  ریزانخلا 

ابرلا هلکآف  مهس  ؤر  یلع  نوسکنملا  اماو 

مهلامعاب نوبجعملا  مکبلاو  مصلاو  مکحلا  یف  نورئاجلا  یمعلا  و 

مهلاوقا مهلامعا  فلاخ  نیذلا  هاضقلا  ءاملعلاف و  مهتنسلءاب  نوغضمی  نیذلا  و 

ناریجلا نوذ  ؤی  نیذلا  مهلجرا  مهیدیا و  هعطقملا  و 

ناطلسلا یلا  سانلاب  هاعسلاف  ران  نم  عوذج  یلع  نوبلصملا  و 

فیجلا نم  انتنّدشا  مه  نیذلاو 

مهلاوما یف  هّللا  قح  نوعنمی  تاذللا و  تاوهشلاب و  نوعتمتی  نیذلاف 

(105 (( . ) ءالیخلا رخفلا و  لهاف  بابجلا  نوسبلی  نیذلا  و 

هداد رییغت  نیملـسم و  نیب  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  دومرف  ادج  دنتـسه و  قرفتم  هک  یلاح  رد  فنـص  هد  نم  تما  زا  دوش  یم  روشحم  ))
نوگنرـس ناشیا  زا  یـضعب  اهکوخ و  تروص  رب  یـضعب  دنتـسه و  اهنومیم  تروص  رب  ناـشیا  زا  یـضعب  ار  ناـشیا  ياـهتروص  تسا 

دنتـسه و روک  ناشیا  زا  یـضعب  باذع و  هب  تلاح  نیا  اب  دنوش  یم  هدناشک  سپ  الاب  اهاپ  نییاپ و  ناشیاهرـس  هک  يروط  هب  دنتـسه 
لها مامت  هک  يروط  هب  ناشیا  ناهد  زا  كرچ  دزیر  یم  سپ  ار  دوخ  ياهنابز  دنوج  یم  یضعب  دنمهف و  یمن  گنگ و  رک و  یـضعب 
تسا شتآ  زا  هک  ییاه  هخاشرب  دنشاب  هتخیوآ  یضعب  دنشاب و  هدیرب  اپ  تسد و  ناشیا  زا  یضعب  دنیامن و  یم  زیهرپ  اهنآ  زا  رـشحم 

 . ناشیا تسوپ  هب  تسا  هدیبسچ  تسا و  نارطق  زا  هک  ییاه  هبج  دنشوپ  یم  یضعب  رادرم و  زا  رت  نفعتم  یضعب  و 

رب هک  ییاهنآ  تسا .  يزیگنا  هنتف  ینیچ و  نخس  اهنآ  راک  هک  اهنیچ  نخس  اهمامن و  دنتسه ،  اهنومیم ))  )) تروص رب  هک  ییاهنآ  اما 
یمن زیهرپ  مارح  زا  هک  دنتسه  یناسک  دنتسه  كوخ ))   )) تروص
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 (( مکح ماقم  رد  ناگدننک  ملظ   )) دنتـسه روک  هک  ییاهنآ  دنتـسه .  ابر )) ناگدـنروخ   )) دنتـسه نوگنرـس  هک  ییاهنآ  و  دـندومن . 
نایـضاق و ار  دوخ  ياـهنابز  دـنوج  یم  هک  ییاـهنآ  دنتـسه و  دوخ )) لاـمعا  هب  بجع  ناـبحاص   )) سپ اـهگنگ  رک و  اـما  دنتـسه و 

ياه هتخیوآ  دنتسه .  هیاسمه ))  هب  ناگدننک  تیذا   )) اه هدیرب  اپ  تسد و  دوب .  اهنآ  هتفگ  اب  فلاخم  اهنآ  لمع  هک  دنتسه  ییاملع 
هدـننک يوریپ   )) هک دنتـسه  یناسک  دـنرادرم  زا  رتوب  دـب  هک  یناسک  و  ناطلـس ))  دزن  ناگدـننک  تیاعـس   ، )) شتآ ياـه  هخاـش  رب 

ربک  )) لها شتآ ،  ياه  هبج  ناگدنشوپ  اما  تسا و  ناشیا  لاوما  رد  هک  ار  دنوادخ  قح  دنیامن  یم  عنم  دنتسه و  تاذل ))  تاوهش و 
 . دنتسه رخف )) و 

 . تسا تیافک  دش  رکذ  هچنآ  رد  رایسب و  تایاور  مسق  نیا  زا 

س 38

؟  تسا یتیفیک  هچ  هب  نامز  عضو  ترخآ  ملاع  رد 

 : ج

رد تملظ  رون و  تسین و  ترخآ  ملاع  رد  تسا ،  باتفآ  رود  هب  نیمز  تکرح  كـالفا و  تکرح  رادـقم  زا  تراـبع  هک  ناـمز ))  ))
هـشیمه تیـصعم و  رفک و  تملظ  زا  تسا  ترابع  تملظ ))   )) هچنانچ تسا  هحلاص  لامعا  رون  نامیا و  رون  زا  ترابع  ترخآ  ملاع 

 . تسا یناملظ  هشیمه  منهج  هچنانچ  تسا  نشور  نینم  ؤم  رون  هب  تشهب 

س 39

؟  تسین دودحم  دشاب و  یم  دنک  یم  ییادخ  ادخ  ات  ایآ  منهج  ای  تشهب  رد  دولخ 

 : ج

 . تسوا يدبا  رقم  تشهب  دومرف و  دهاوخن  جراخ  ار  وا  رگید  کشالب  دومرف  تشهب  لخاد  لاعتم  دنوادخ  ار  سک  ره 

(106  . . . ( . ) اَدبَا اهیف  َنیِدلاخ  ُراْهنَْالا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍنْدَع  ُتاّنَج  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُُهئازَج  )

 ، تبقاع دشاب ،  اهنآ  لد  رد  نامیا  يا  هرذ  رگا  سپ  دنوش  یم  منهج  لخاد  هک  ییاهنآ  اما  دوب و  دهاوخن  ییاهتنا  نآ  تدـم  يارب  و 
رد اهنآ  فقوت  تدـم  يارب  نیقفانم و  رافک و  رگم  دـننام  یمن  منهج  رد  دـنیامن و  یم  لخاد  تشهب  هب  دـنروآ و  یم  نوریب  ار  اـهنآ 

 : دوب دهاوخن  یتیاهن  منهج 

(107 ( . ) ِراّنلا َنِم  َنیِجِراِخب  ْمُهامَو  ) . . . 

لدع فالخ  دندومن  ایند  رد  دوخ  هاتوک  رمع  تدم  رد  هک  هیهانتم  هیئزج  لامعا  لباقم  رد  یگشیمه  باذع  هک  دیوگب  یسک  رگا  و 
رد هک  تسا  یتباث  رما  کی  لباقم  رد  هکلب  تسین  اهنآ  زا  هرداص  هیئزج  ناهانگ  لباقم  رد  منهج  رد  دولخ  هک  مییوگ  باوج  تسا ، 
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تسین یندش  لیاز  تقو  چیه  دندومن و  بسک  ایند 
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تسا ترابع  هک  تسا  یتباث  رما  لباقم  رد  مه  تشهب  رد  نینم  ؤم  دولخ  هچنانچ  تسا  هیتاذ  تواقـش  دانع و  رفک و  زا  ترابع  نآ  و 
 ( : مالّسلا هیلع  هّللادبع (  یبا  نع  راحبلا  یف  هیتاذ و  تداعس  تبحم و  نامیا و  هقداص و  تاین  زا 

رانلا یف  رانلا  لها  دلخ  امنا  ))

ادبا هّللا  اوصعی  نا  اهیف  اودلخ  ول  نا  ایندلا  یف  تناک  مهتاین  َّن  ِال 

ادبا هّللا  اوعیطی  نا  اهیف  اوقب  ول  نءا  ایندلا  یف  تناک  مهتاین  نال  هنجلا  یف  هنجلا  لها  دلخ  امنا  و 

ءال ؤه  ءال و  ؤه  دّلخ  تاینلابف 

(108  (( . ) هتین یلع  يا  لاق :  ِِهتَلِکاش ) یلَع  ٌلَمْعَی  ُّلُک  ُْلق   ) هلوق الت  مث 

دوب نینچ  ایند  رد  اهنآ  تین  هکنیا  يارب  دنتسه  شتآ  رد  هشیمه  شتآ  لها  هک  تسین  نیا  زج  دومرف :  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ماما  ))
رد اهنآ  تین  هکنوچ  دنتسه  تشهب  رد  هشیمه  تشهب  لها  زین  دنـشاب و  يراکهانگ  رفک و  رد  هشیمه  دنـشاب  هشیمه  ایند  رد  رگا  هک 

تشهب و رد  نایتشهب  دولخ  ببس  اهنت  اهتین  سپ  دنشاب  راگدرورپ  عیطم  نامیا و  اب  هشیمه  دنشاب  ایند  رد  هشیمه  رگا  هک  دوب  نیا  ایند 
 (( . تسا منهج  رد  نایمنهج 

(109  . . . ( . ) ّالَک ُتْکَرَت  امیف  اِحلاص  ُلَمْعَا  ّیلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر  َلاق  ) . . . 

(110  (( . ) مکتعجرب قدصم  ))

س 40

؟  دییامرف موقرم  یحیضوت  تسا  نیابتم  هعماج  ترایز  هلمج  قادصماب  قوف  هکرابم  هیآ 

 : ج

روهظ نامز  رد  ایند  هب  نینم  ؤم  صّلخ  زا  يا  هدع  ندومن  عوجر  زا  تسا  ترابع  تسا و  هیماما  بهذم  تایمّلـسم  زا  تعجر  هلءاسم 
جع يدهم  ترضح 
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رفک و رد  ضحمم  هک  اهنآ  زا  يا  هدـع  نینچمه  ایند و  هب  ایناث  مالّـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  ریاس  عوجر  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هّللا 
هب تبـسن  درادـن و  یتاذ  عاـنتما  نکمم و  ًـالقع  هک  تسا  يرما  بلطم  نیا  دومن و  دـنهاوخ  عوجر  اـیند  هب  دـنا  هدوـب  داـنع  كرش و 

تـسیود بیرق  دیامرف  یم  هر )   ) یـسلجم همالع  هچنانچ  دنا ؛  هداد  ربخ  نآ  هب  راهطا  همئا  تسا ،  لهـس  راگدیرفآ  ترـضح  تردق 
نییعت نآ و  تدـم  تعجر و  تیفیک  نتـسناد  تسین  مزـال  و  تسا .  بجاو  نآ  هب  یلاـمجا  داـقتعا  هدـش و  دراو  تعجر  رد  ثیدـح 

 . دندرگ یم  رب  ایند  هب  هک  يدارفا 

نادرگرب ایند  هب  ار  ام  ایادخ !  دنیوگ :  یم  گرم  زا  دعب  رافک  هک  هفیرش  هیآ  دروم  رد  تسا  لا  ؤس  دروم  هک  يا  ههبش  زا  باوج  اما 
تسا نیا  هیآ  رهاظ  سپ  تشگرب .  دیهاوخن  ایند  هب  ینعی  ّالک ))  )) دوش یم  هتفگ  اهنآ  باوج  رد  میروآ و  اجب  حلاص  لمع  هکنیا  ات 

رد سپ  دندرگ  یمرب  ایند  هب  تعجر  نامز  رد  رافک  زا  يا  هدع  هک  تسا  ملـسم  هکنیا  اب  تشگرب  دـهاوخن  ایند  هب  درم ،  هک  یـسک  : 
حلاص و لمع  نامیا و  لیـصحت  يارب  هک  تسا  نیا  تسین  یندش  هتفریذپ  تسا و  رافک  لا  ؤس  دروم  هک  ییانمت  مییوگ :  یم  باوج 

لآ هیهلا  هـقح  تنطلـس  هـک  تـسا  نـیا  يارب  تـعجر  ناـمز  رد  اـیند  هـب  عوـجر  اـما  دـندرگرب ،  اـیند  هـب  ترخآ  رفـس  داز  لیـصحت 
زا هدع  نیا  يارب  ایند  هب  عوجر  نیا  دنوش و  هتشک  اهنآ  تسد  هب  دننیبب و  ار  مالّسلا )  مهیلع  ) دمحم
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نیا رد  هک  تسا  نیا  يارب  دـنیامن  یم  تعجر  هک  نینم  ؤم  زا  يا  هدـع  هچنانچ  تساهنآ  هئیـس  لامعا  يازج  ماقتنا و  زا  یعون  راـفک 
 . تسا ناشیا  قباس  مومغ  مومه و  زا  یفالت  تقیقح  رد  دننیبب و  هیهلا  هقح  تنطلس  زا  هدوب  اهنآ  يوزرآ  دروم  هک  ار  هچنآ  ملاع 

باوث و تاجرد  بتارم و  زا  یکی  هب  ندیـسر  يارب  تعجر  نامز  رد  ایند  هب  نینم  ؤم  رافک و  زا  يا  هدـع  عوجر  يرخا  تراـبع  هب  و 
نآرق تایآ  زا  یـضعب  هچنانچ  دوش  یم  بوسحم  تمایق  ءزج  اذـل  حـلاص و  لمع  ناـمیا و  لیـصحتو  لـیمکت  يارب  هن  تسا  باـقع 

 ، روهظلا موی  هثالث ،  هّللا  مایا  هک  تسا  يورم  زین  و  تسا .  هدـش  تعجر  ناـمز  هب  لـیوءات  تسا  تعاـس ))   )) عوضوم رد  هک  دـیجم 
 . تسا همیقلا  موی  هرکلا و  موی  توملا و  موی  رگید ،  تیاور  رد  همیقلا و  موی  هرکلا و  موی 

س 41

ًالوا دـندرگ .  یم  رب  ایند  هب  ضحم  رفاک  ضحم و  نم  ؤم  هجرف -  یلاعت  هّللا  لـجع  رـصع -  ماـما  روهظ  ناـمز  رد  هک  تسا  روهـشم 
هب تشگزاب  رد  تسا  نکمم  روطچ  دنک ،  یم  ادیپ  داعم  ءادبم و  هب  نیقی  درک و  هدـهاشم  ار  ترخآ  عضو  درم ،  هکنآ  زا  دـعب  رفاک 

؟  دش دهاوخ  فلکم  اددجم  هنوگچ  هدینارذگ  ار  دوخ  فیلکت  هرود  هک  مه  نم  ؤم  دشاب .  رفاک  ایند 

 : ج

ایبنا تانایب  درواین و  نامیا  هدومن و  هدـهاشمار  هیهلا  تانیب  تایآ و  هدـیدرگ و  مامت  وا  رب  هیهلا  تجح  شتایح  تدـم  رد  هک  یـسک 
دریمب و هبترم  نارازه  رگا  درکن ،  يرثا  وا  رد 
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ُْهنَع اوُُهناِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْولَو  دروآ . . . (  یم  نامیا  لوا  هبترم  نامه  دوب ،  یندروآ  نامیا  رگا  اریز  دروآ ؛  دهاوخن  نامیا  دوش  هدـنز 
 : تسین شیب  یناویح  درادن و  یناسنا  تایح  هک  دوش  یم  مولعم  یصخش  نینچ  هک  تسا  نیا  شّرس  و  ( 111 . . . ( . )

(113 ( . ) َنُولِقْعَی َنیذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهّللاَْدنِع  ِّباوَّدلا  َّرَش  َّنِا  ( ، ) 112  . . . () ُّلَضَا ْمُه  َْلب  ِماْعنَْالاَک  ) . . . 

هابتـشا یلیخ  دش ،  دـهاوخ  نم  ؤم  درک  ایند  هب  عوجر  هاگره  خزرب  ملاع  عاضوا  ندـید  زا  سپ  رفاک  هک  تسا  لا  ؤس  دروم  هچنآ  اما 
ایند و هب  لوغـشم  شا  هیلوا  تایح  لثم  ایند  هب  عوجر  زا  سپ  رفاک  دوش .  یم  ههبـش  عفر  هّللا  ءاش  نا  دیدرگ  رکذ  هک  ینایب  زا  هدش و 
هب ار  نآ  دوش  رکذتم  مه  رگا  هدومن و  شومارف  خزرب  توم و  عاضوا  زا  هدومن  هدهاشم  هک  ار  هچنآ  دـیدرگ و  دـهاوخ  نآ  تاوهش 

ناویح نامه  دوش ،  هدـنز  دریمب و  هبترم  رازه  دـش  نایـسن  لها  هک  یـسک  هلمجلاب  دـهد و  یم  رارق  دوخ  يارب  شحوم  یباوخ  هلزنم 
 . دوب دهاوخ  نینچ  ملاوع  تائشن و  عیمج  رد  دش  رفک  دانع و  لها  هک  یسک  تسا و  یلوا 

 ، ازج بتارم  زا  یـضعب  هب  نم  ؤم  ندیـسر  يارب  هکلب  تسین  فیلکت  تعجر  نامز  رد  تعجر ،  ناـمز  رد  نم  ؤم  لاـح  زا  لا  ؤس  اـما 
 . دشاب یم  تسا ،  ندیدرگ  داش  نآ  هب  تیب و  لها  تنطلس  ندید  زا  ترابع  هک  شا  هیلوا  تایح  لامعا  نامیا و 

زا یضعب  يارب  تسا  نکمم  زین  و 
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دوب هدرکن  ادیپ  تیقفوم  هعقاو  ثداوح  هطـساو  هب  شا  هیلوا  تایح  رد  هک  دشاب  یلیمکت  عون  کی  دـش  رکذ  هچنآ  رب  هوالع  نینم  ؤم 
ایند هب  روهظ  نامز  رد  تسا  نکمم  هک  هدوب  وا  يوزرآ  دروم  رگا  مالّسلا )  هیلع  ماما (  باکر  رد  تداهش  هجرد  هب  ندیـسر  لیبق  زا 

 : هدومن تیاور  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ترضح  زا  راونالاراحب  رد  هچنانچ  ددرگ  لیان  لامک  زا  هبترم  نیا  هب  ات  ددرگرب 

 : یلاعت هلوق  یف  و  ))

الا تام  نینم  ؤملا  نم  دحا  تومی و ال  یتح  عجریـس  الا  لتق  نینم  ؤملا  نم  دحا  سیل  114 ؛ )  . . . () اجْوَف ٍهَُّما  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوَیو  )
(115  (( . ) لتقی یتح  عجریس 

ار شلوا  رمع  همتت  ات  دیامن  یم  تعجر  روهظ  نامز  رد  دشاب ،  هدش  هتشک  یمتح  لجا  زا  لبق  هک  ینم  ؤم  فیرش ،  ثیدح  نیا  ربانب 
ضیف هب  ات  ددرگ  یم  رب  دشاب  هدرم  هدیـسرن و  ادخ  هار  رد  تداهـش  تداعـس  هب  هک  ینم  ؤم  ددرگ و  زیاف  تداعـس  هب  دیامن و  كرد 

 . دسرب هدوب ،  شیوزرآ  دروم  هک  تداهش 

س 42

حیـضوت ار  یلاثم  بلاق  تسا و  ناسکی  ود  ره  هب  تبـسن  خزرب  ملاع  ایآ  دریم  یم  زورما  هک  یـسک  هدرم و  لبق  لاس  رازه  هک  یـسک 
؟  دییامرف

 : ج

ای هکلب  دنتـسین  لطعم  تمایق  اـت  خزرب  رد  حاورا  نکیل  تسا  تواـفتم  هتبلا  اربک  تماـیق  ماـیق  اـت  خزرب  ملاـع  رد  حاورا  ثکم  تدـم 
ینعی هدوب  نیفعضتسم  زا  رگا  هیخزرب و  ياهباذع  هب  دنبذعم  ای  و  دنشاب ) هتفر  ایند  زا  هانگ  زا  كاپ  رگا   ) هیخزرب ياهتمعن  هب  دنمعنتم 

قح زیمت  رب  تردق 

شسرپ  82www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یعالطا  دنتسه و  رفک  دالب  زا  یـضعب  رد  هک  یعمج  دننام  دشاب  هدشن  مامت  اهنآ  رب  دیاب  هک  يروط  نآ  تجح  ای  هتـشادن  لطاب  زا 
نیناجم لافطا و  نینچمه  دننک و  قح  نید  سـسجت  هدمآ  رگید  دالب  هب  دنناوت  یمن  دنراد  یعالطا  رگا  ای  دنرادن  بهاذـم  فالتخا 

ای لدـع  هب  یلاعت  قح  هک  تمایق  ات  تسا  فوقوم  ناـشیا  رما  دوب و  دـهاوخن  یباوث  یباذـع و  یلا و  ؤس  خزرب  رد  ار  اـهنآ  ماـمت  سپ 
 . دیامرف هلماعم  ناشیا  اب  دوخ  لضف 

 : یلاثم بلاق 

زا هچناـنچ  تسا  يویند  دـسج  هیبـش  تروص ،  رد  هک  تسا  يدـسج  دریگ ،  یم  قلعت  نآ  هب  گرم  زا  سپ  حور  هک  يدـسج  ینعی 
 : دومرف هک  تسا  يورم  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ترضح 

 (( . تسا صخش  نامه  نیا  تفگ  یهاوخ  خزرب  رد  ار  وا  ینیبب  رگا   (( ، )) هنیعبوه وه  تلقل  هتیءار  ول  ))

) ؛ (  یـسلجم همّالع  تسا و  تفاطل  افـص و  لامک  رد  هدام  بسح  هب  اما  تسا  يویند  دسج  قباطم  تروص  لکـش و  بسح  هب  ینعی 
 (( . تسا هیبش  هکئالم  نج و  هب  تفاطل  رد   : )) دیامرف یم  راون ،  الاراحب  رد 

نیا هب  عجار  ماـمت  هدـش ،  دراو  شلها  ندـید  اوه و  رد  شناریط  حور و  تکرح  ربق و  هعـس  زا  راـبخا  رد  هچنآ   : )) دـیامرف یم  زین  و 
 (( . تسا ندب 

هکنیا رگم  دـنا  هدوـمن  هیبـشت  دوـش  یم  سکعنم  هنییآ  رد  هک  یتروـص  هب  تفاـطل  ثـیح  زا  ار  یخزرب  دـسج  نـیققحم  زا  یـضعب  و 
مئاق یخزرب  دسج  اما  تسا ،  كاردا  دقاف  ریغ و  هب  مئاق  هنییآ  رد  تروص 
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 . تسا كاردا  سح و  ياراد  حور و  هب 

س 43

هب یتمدـخ  دوخ  فاشتکا  اـی  عارتخا  هطـساوب  هک  نیفـشاک  نیعرتخم و  دـنز ،  یم  رـس  اـهنآ  زا  يریخ  لـمع  هک  ینیکرـشم  راـفک و 
؟  هن ای  دوش  یم  اهنآ  باذع  فیفخت  بجوم  اهنآ  تامدخ  نیا  دننک  یم  رفن  اهنویلیم 

 : ج

اب لمع  نآ  بحاص  هک  دراد  يورخا  یقاب  رثا  یتقو  دوش  یم  ادـخ  ناگدـنب  شیاسآ  بجوم  هک  هعفاـن  تاـعارتخا  وکین و  ياـهراک 
رکنم هک  یـسک  تسا  یهیدب  دهاوخن و  وا  ریغ  زا  ار  دوخ  لمع  دزم  دشاب و  هتـشادن  ادخ  ریغ  هب  يرظن  لمع ،  نآ  رد  دـشاب و  نامیا 
لامک هب  ترهـش  لیبق  زا  هتـشاد  رظن  رد  هک  تسا  يویند  رثا  نامه  شدزم  درادن ،  وا  هب  يرظن  دوخ  لمع  رد  تسا و  ترخآ  ادخ و 
دنامن هتفگان  تسا و  اهنآ  دوخ  رظن  رد  هک  رگید  يدام  ياه  هدافتسا  ریاس  ای  فازگ  ياهقوقح  هب  ندیسر  ایند و  ملاع  رد  عارتخا ،  و 

راـکوکین دـنچ  ره  تسا  تریح  بجوم  هک  تسا  يورخا  يوـیند و  راـثآ  تاـناویح  وـلو  ناگدـنب  هب  ناـسحا  صوـصخ  يارب  زا  هک 
دایز وا  لام  ای  دوش  یم  وا  زا  ییالب  عفر  شلباقم  رد  دومن  یقولخم  هب  یناسحا  یقـساف  ای  يرفاک  رگا  الثم  دـشاب ؛  یقـساف  ای  يرفاک 

بجوم ناـسحا  نآ  هک  دوـش  یم  هاـگ  هکلبددرگ  یمداـیز  وارمع  اـی  ددرگ  یم  لـیان  هتـشاد  هک  یتجاـح  دـصقم و  هب  اـی  ددرگ  یم 
زا نامیا  یب  رگا  هک  دوش  یم  هاگ  دور و  یم  ایند  زا  تبقاع  نسح  اب  ددرگ و  یم  هبوت  نامیا و  هب  قفوم  هدـیدرگ و  وا  لاـح  بـالقنا 

هتفر ایند 
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افیک و اّمک و  تسا  ناسحا  بتارم  رابتعا  هب  ناـسحا  راـثآ  فـالتخا  هتبلا  ددرگ ،  یم  شباذـع  فیفخت  بجوم  شناـسحا  نآ  دـشاب 
 . ادروم

س 44

؟  دهد یم  يور  تالاح  نیا  دنریم  یم  هءاجف  توم  هب  هک  ینانآ  يارب  ایآ  تسا و  یتالاح  هچ  تارکس  تارمغ و 

 : ج

 . ددرگ یم  ضراع  راضتحا  لاح  رد  هک  تسا  يدیادش  زا  ترابع  توم  تارمغ  تارکس و 

 : تارکس

 . ددرگ یم  رداص  وا  زا  مظنم  ریغ  ظافلا  تاکرح و  ددرگ و  یم  شوهیب  رضتحم  نآ  رد  هک  تسا  یتالاح 

 : تارمغ

توم هب  هک  ییاهنآ  ددرگ و  یم  شوهدم  ریحتم و  توهبم و  صخـش  هب  هیبش  رـضتحم  صخـش  نآ  رد  هک  تسا  يا  هدیدش  تالاح 
رضتحم يدب  دهاش  گرم  تارکس  هب  التبا  هک  دنامن  هدیشوپ  نکیل  دنتسه  ناما  رد  توم  تارکس  زادنریم  یم  یناهگان  ینعی  هءاجف 

تـسا نکمم  درادـن و  تیلک  کی  چـیه  ینعی  تسین ؛  رـضتحم  لاح  یبوخ  لیلد  نداد  ناـج  ناـسآ  ندـشن و  ـالتبم  هکناـنچ  تسین 
تـسا نکمم  دوشب و  كاپ  هدـش  رداـص  وا  زا  هک  ییاهـشزغل  زا  هکنیا  يارب  دوشب  توم  دـیادش  تارکـس و  هب  ـالتبم  نم  ؤم  صخش 
شیارب ترخآ  رد  یقح  رگید  دوشب و  هدـش  رداص  وا  زا  هک  يریخ  رما  یفالت  هکنیا  ات  دـهدب  ناج  ناسآ  یقـساف  ای  رفاـک و  صخش 

( . دوش هعجارم  هر )   ) قودص دیاقع  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب   ) دشابن

نآرق تایآ  ریسفت 

س 45

(116 ( . ) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  ّانِا  )

 . دییامرف نایب  لیصفت  هب  جیردت ؟  هب  ای  دش  لزان  ربمغیپ  رب  بش  کی  رد  نآرق 

 : ج

 : هفیرش هیآ  قوف و  هفیرش  هیآ  رهاظ 

(117  . . . () ُنآرُْقلا ِهیف  َلِْزنُا  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  )
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هیآ و 

(118  . . . () ٍهَکَرابُم ٍهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  ّانِا  )

هدحاو هلمج  دیجم  نآرق  هک  تسا  نیا 
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ُهاْنقَرَف انآُْرق  َو   : ) هفیرـش هیآ  رهاظ  نکیلو  دیدرگ  لزان  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  رب  ردـق  بش  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد 
لزاـن هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ ( رب  دـیجم  نآرق  اجردـتم  هک  تسا  نـیا  ( 119 () ـالیْزنَت ُهاـْنلََّزن  ٍثْکُم َو  یلَع  ِساـّنلا  یَلَع  ُهَاَْرقَِتل 

هب نوـچ  و  ترـضح )  نآ  تثعب  تدـم   ) تسا لاـس  تدـم 23  عومجم  رد  نآرق  یجیردـت  لوزن  همّلـسم ،  تارتاوـتم  زا  هدـیدرگ و 
زا هک  تسا  یهجو  اهنآ  نیرتهب  دـنا و  هدرک  رکذ  یهوجو  نیرـسفم  دـیآ  یم  رظن  هب  یفانت  لـبق  تاـیآ  هیآ و  نیا  نیب  رهاـظ  بسح 

 : هدش تیاور  مالّسلا )  هیلع   ) قداص ترضح 

 ( : مالّسلا هیلع  هّللادبع (  یبا  نع  ثایغلا  نب  صفح  نع  یفاکلا  یف  ))

 : ّلجوّزع هّللا  لوق  نع  هتلءاس ،  لاق 

نیب هنس  نیرشع  یف  لزنا  امنا  و  نآرقلا )  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  )

 ( : مالّسلا هیلع  هّللادبع (  وبا  لاقف  هرخآ ؟  هلوا و 

(120  (( . ) هنس نیرشع  لوط  یف  لزن  مث  رومعملا  تیبلا  یلا  ناضمر  رهش  یف  هدحاو  هلمج  نآرقلا  لزن 

رومعملا تیب  يوس  هب  یحو  ردصم  زا  نآرق  مامت  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ ( تثعب  يادتبارد  هک  تسا  نیا  ماما  باوج  هصالخ 
 . دومن یم  لزان  ترضح  نآ  رب  ار  تایآ  نآ  لیئربج  لاس ،  تسیب  تدم  رد  نامز  تایضتقم  ربانب  اجیردت  دعب  دیدرگ و  لزان 

هفیرـش و ظافلا  نیا  نیع  هدیدرگ  لزان  یلوا  هبترم  رد  ًهعفد  هک  دیجم  نآرق  نآ  هک  تسا  هداد  لامتحا  نیرـسفم  نیققحم و  زا  یکی 
قوف نآ  كاردا  هک  ار  دیجم  نآرق  تقیقح  هکلب  تسا  هدوبن  هکرابم  فورح 
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سابل رد  اجیردت  دعب  لزان و  هبترمکی  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ ( ترضح  كرابم  بلق  رب  ادتبا  رد  دنوادخ  تسا ،  يداع  لوقع 
زا يدهاوش  لامتحا  نیا  تابثا  يارب  تسا و  هدومرف  يراج  لاس  تسیب  تدم  هب  شربمغیپ  نابز  رب  ار  تقیقح  نآ  فورح ،  ظافلا و 

( . دیامن عوجر  نازیملا  ریسفت  یناث  ءزج  هب  تسا  بلاط  هکره   ) تسا هدومن  رکذ  دیجم  نآرق 

س 46

؟  تسا هدیدرگن  نیودت  هدش  لزان  هک  وحن  نامه  هب  نآرق  ارچ 

 : ج

تثعب رخاوا  هنیدم و  رد  هک  یتایآ  هدشن و  رخءات  مدقت و  ثیح  زا  بیترت  تیاعر  دیجم ،  نآرق  هفیرش  تایآ  رد  هک  تسین  يا  ههبش 
تایآ زا  رخ  ؤم  هخوسنم ،  تایآ  هدش و  هداد  رارق  هیندم  روس  ءزج  هیکم  تایآ  سکعلاب  هدش و  طبـض  هیکم  روس  ءزج  هدـش ،  لزان 

هّللا یّلص  مرکا (  لوسر  ترـضح  سدقم  رظن  تحت  نوچ  هکرابم  روس  هفیرـش و  تایآ  رخءات  مدقت و  نیا  هدیدرگ و  طبـض  هخـسان 
هدـیدرگن دـیجم  نآرق  نو  ؤش  تاهج و  ریاس  ماکحا و  نایب  تغالب و  تحاـصف و  هب  رـضم  تسا  هدـیدرگ  يروآ  عمج  هلآ )  هیلع و 

 . تسا

(121  . . . ( . ) ٍّقَح ِْریَِغب  َءاِیْبنَْالا  ُمُهَْلتَقَو  ) . . . 

س 47

؟  دراد تافانم  ایبنا  تمصع  اب  تروص  نیا  رد  تشک و  ناوت  یم  قح  هب  ار  ایبنا  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  لباقم  هجو 

 : ج

 : دوش یم  هتفگ  باوج  ود  لا  ؤس  نیا  زا 

 : لوا

دننیب و یم  قحم  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  تیانج  نیا  بکترم  یهاگ  تسا ؛  مسق  ود  اهنآ  لاح  سفن ،  لتق  تیانج  نیبکترم 
دنراد نیقی  هکنیا  اب  یهاگ  دنناد و  یم  قح  هب  ار  لتق  دوخ ،  دـساف  داقتعا  لایخ و  هب  حیحـص و  ار  دوخ  لمع  يا  ههبـش  هب  دانتـسا  هب 
یمود هک  تسین  یکش  دندرگ و  یم  سفن  لتق  بکترم  تواقـش ،  دانع و  هطـساو  هب  تسا  قح  ریغ  هب  لتق  دروم و  یب  لمع  نیا  هک 

نآ تبوقع  رتدب و  یلیخ 
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دروم یب  قح و  ریغ  هب  اهنآ  لتق  هکنیا  هب  داقتعااب  ینعی  دندوب ؛  مود  مسق  زا  دنشک  یمار  مالّسلا )  مهیلع  ) ایبنا هک  یناسک  رتدیدش و 
هب تیانج  نیا  مه  نیبکترم  دوخ  داقتعا  رظن و  رد  اعقاو  هدوب  قح  ریغ  هب  هکنیا  رب  هوـالع  اـیبنا  لـتق  هصـالخ  دنتـشک .  ار  اـهنآ  تسا 

 . تسا هدوب  قحان 

 : مود

تالاح یضعب  رد  هک  هقرافم ))  تفص   )) تسا و فوصوم  اب  تالاح  عیمج  رد  هک  همزال ))  تفص   )) تسا مسق  ود  رب  دیق  تفص و 
يارب نآ  رکذ  زا  ضرغ  درادـن و  موهفم  هتبلا  دـش ،  رکذ  یفوصوم  يارب  همزال  تفـص  هاـگره  تسین و  تـالاح  یـضعب  رد  تسه و 

و ءاـیبنالا )) مهلتق   )) يارب تسا  همزـال  همئاد و  تفـص  قح ))  ریغ  هب   )) هک تسین  یکـش  تسا و  بلطم  حوـضو  یتداـیز  دـیکءات و 
 . درادن موهفم  اقلطم  فصو  هک  تسا  هدش  تباث  لوصا  ملع  رد  نیا ،  رب  هوالع  دشاب ،  قح  هب  لتق  هک  دوب  دهاوخن  نآ  يارب  موهفم 

(122  . . . ( . ) ْمَُکل ْبِجَتْسَا  ینوُعُْدا  ) . . . 

س 48

یمن تباجا  اهاعد  بلغا  دوش ،  تاعارم  مه  تایاور  رد  هدیسر  طیارش  رگا  هکنیا  اب  هدش  رکذ  طرـش  نودب  قلطم و  روط  هب  هیآ  نیا 
؟  دییامرف موقرم  ار  تلع  ددرگ ، 

 : ج

هک یطرش  هب  یلو  تسا  هداد  هدعو  هک  روطنامه  دیامرف  یم  تمحرم  دهاوخب  وا  زا  هچره  سکره  تسین و  ریذپ  فلخت  ادخ  هدعو 
فـالخ دـشابن  دـبع  حالـص  هک  يزیچ  نداد  تسا و  تمحرم  فطل و  يور  زا  تاوـعد  تباـجا  اریز  دـشاب ؛  نآ  رد  لـئاس  حـالص 

تسوا هب  تفءار  تمحرم و 
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درادن دسافم  حلاصم و  عیمج  هب  یملع  هطاحا  نوچ  تسا  زجاع  رایسب  دوخ  حالص  صیخشت  رد  ناسنا  هک  تسا  ملسم  و 

یم تمحرم  وا  هب  انیقی  دـشاب  حالـص  رگا  دـیامن  یم  بلط  هک  يزیچ  سپ  ( 123  . . . () ْمَُکل ُّرَـش  َوُه  اْئیَـش َو  اوُّبُِحت  ْنَا  یـسَع  ) . . . 
یم هریخذ  شترخآ  يارب  هکنیا  ای  دیامرف  یم  تمحرم  وا  هب  دـشاب  حالـص  هک  يزیچ  نآ ،  ضوع  رد  دـشابن  حالـص  رگا  دـیامرف و 

حالـص رگا  دنکن و  هچ  دنک و  اعد  هچ  دیامرف  یم  تمحرم  دنوادخ  هتبلا  دشاب  ناگدنب  حالـص  هک  يروما  دوش  هتفگ  رگا  دـیامرف ، 
 . دنکن هچ  دنکب و  اعد  هچ  دهد ،  یمن  دشابن 

تسا تلئسم  بلط و  هب  فوقوم  یضعب  تسا و  یمتح  یضعب  تسا ؛  مسق  ود  رب  تساهنآ  نداد  رد  حالـص  هک  يروما  مییوگ :  یم 
قلعم رگا  هدش  هتساوخ  ادخ  زا  هک  يزیچ  اریز  درک ؛  اعد  روما  عیمج  هب  تبسن  دیاب  سپ  تسین  دبع  تسد  هب  اهنآ  صیخشت  نوچ  و 
دیزم دروم  هدـیدرگ و  لـیان  تسا  تاـبرق  لـضفا  هک  اـعد  باوث  هب  سپ  هدوب  عوقولا  یمتح  رگا  دوش و  یم  تیاـنع  دـشاب ،  اـعد  هب 

 . ددرگ یم  هیهلا  تایانع 

رتشیب جایتحا  رثا  رد  هکنیا  ات  تسا  نآ  ياطعا  ریخءات  رد  تحلصم  یلو  ددرگ  یم  باجتسم  اعد  دوش  یم  هاگ  هک  تسناد  دیاب  زین  و 
 : تسا يورم  مالّـسلا )  هیلع  رقاب ( ترـضح  زا  یفاک  رد  هکناـنچ  ددرگ  عقاو  یهلا  ماـعنا  مارکا و  قحتـسم  رتشیب  اـت  دـناوخب  ار  ادـخ 

دزادنا یم  ریخءات  هب  ار  وا  ياعد  تباجا  درادب  تسود  ار  يا  هدنب  يادص  دنوادخ  هاگره  ))
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(( . دناوخب ار  وا  رتشیب  ات 

زا تلفغ  نآ  ءاـشنم  هک  تسا  یهابتـشا  دوش  یمن  تباـجا  اـعد  بلغا  هدراو  طیارـش  تیاـعر  اـب  هک  هدـش  رکذ  لا  ؤـس  رد  هچنآ  اـما 
لاحم نآ  زا  تباجا  فلخت  دوش  تفای  رگا  تسا و  مک  رایـسب  طیارـش  همه  ِعماج  ياعد  هکنیا  زا  تلفغ  تساعد و  طیارـش  تقیقح 

زا ریغ  هدـننک  اعد  صخـش  دـیاب  ینعی  تساعد  رد  صـالخا  تسین  تاـفتلا  دروم  بلغا ،  هک  اـعد  مهم  طیارـش  هلمج  زا  ـالثم  تسا 
رد دشاب ،  هتـشادن  ادخریغ  هب  یبلق  هجوت  دنیبن و  رث  ؤم  ار  یببـس  چیهدوخ  تجاح  هب  ندیـسر  يارب  دنیبن و  يرث  ؤم  یلاعت ،  دنوادخ 

(( . ارمریغ هن  طقف ،  ارم  دیناوخب  ینوعدا ؛   : )) دیامرف یم  هفیرش  هیآ 

ارم اهنت  هک  ینامز  ار  هدـنناوخ  ياـعد  میاـمن  یم  تباـجا  (( ؛ ) 124  . . . () ِناـعَد اِذا  ِعاّدـلا  َهَوـْعَد  ُبـیُجا  دــیامرف . . . ( :  یم  زین  و 
(( . دناوخب

ُبیُِجی ْنَّمَءا   : ) هفیرـش هیآ  رد  هدـش  هداد  نآ  هب  تباـجا  هدـعو  هک  تسا  هـّللا  یلا  رارطـضا  هـّللا و  یلا  عاـطقنا  ناـمه  تلاـح  نـیا  و 
(125  . . . ( . ) ُهاعَد اِذا  َّرَطْضُْملا 

 : تسا مسق  ود  رب  رارطضا 

 . ینیوکت - 1

 . یفیلکت - 2

 (( : ینیوکت رارطضا  ))

 . ایرد رد  قیرغ  صخش  لثم  دیامن  ادیپ  یلاعت  ءادبم  هب  هجوت  ارهق  صخش  دشابن و  يرهاظ  بابسا  چیه  هک  تسا  یتقو 

 (( : یفیلکت رارطضا  ))

بابسا عیمج  تسین و  يرث  ؤم  ادخ  زا  ریغ  هک  تسا  هتسناد  هدیـسر و  نیقی  ماقم  هب  یلاعفا  دیحوت  هب  تبـسن  صخـش  هک  تسا  یتقو 
يروط هب  دنتسه  وا  تیشم  هدارا و  رخسم 
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هجوت وا  بلق  رد  دناد و  یم  دنوادخ  يوس  هب  رطـضم  ار  دوخ  یلاح  ره  رد  سپ  دـشاب ،  هدـش  شلایخ  مهو و  رب  بلاغ  نیقی  نیا  هک 
رد هک  روطناـمه  تسا  ناـگرزب  يوزرآ  دروم  دوجولا و  زیزع  خـماش و  سب  یماـقم  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دوب و  دـهاوخن  يزیچ  هب 

هیلع قداص (  ترـضح  اذـل  و  کیلا ))  عاطقنالا  لامک  یل  به  یهلا   : )) تسا مالّـسلا )  هیلع  ریما ( ترـضح  هینابعـش ))  تاـجانم  ))
هکنیا يارب  هنوفرعت ))  نم ال  نوعدت  مکنال   : )) دومرف دوش ،  یمن  باجتسم  ام  ياعد  ارچ  درک  لا  ؤس  هک  یسک  باوج  رد  مالّسلا ) 
تسا مک  رایسب  هدش  هداد  نآ  هب  تباجا  هدعو  هک  ییاعد  دش  مولعم  نایب  نیا  زا  و  دیا .  هتخانشن  ار  وا  هک  ار  یـسک  دیناوخ  یم  امش 

راگدرورپ هدـعو  دروم  هک  اعد  تباجا  لصا  نوچ  اما  تسا ،  دوجولا  زیزع  طیارـش ،  عماج  ياعد  دـنچ  ره  هک  دـنامن  هتفگاـن  نکیل 
دقاف ابلاغ  دابع  ياهاعد  دنچره  ینعی  دـیامرف ؛  یم  هلماعم  شلـضف  هب  مه  تهج  نیا  زا  تسوا ،  ناسحا  لضف و  زا  میظع  یباب  تسا 

ما و هدرک  یتجاح  بلط  نانم  راگدرورپ  زا  هدومن و  اعد  هبترم  نارازه  یـصاع  نیا  دوخ  دـیامرف و  یم  تباجا  الـضفت  تسا  طـیارش 
 . ناّنَْملا ِناّنَْحلا  ِمیِرَْکلا  ِمِیلَْحلا  هّللا  َناْحبُسَف  ما .  هدوب  تباجا  طیارش  رثکا  دقاف  ابلاغ  هک  مراد  نیقی  هکنیا  اب  تسا  هدومرف  تمحرم 

س 49

دینک تلادع  دیناوتن  هک  دیـسرتب  رگا  راهچ  ات  هس ،  ود ،  نانز  زا  دـینک  حاکن  دـیامرف :  یم  یلاعت  يادـخ  ءاسن  هروس  زا  موس  هیآ  رد 
 ، دیریگب نز  کی  سپ 
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؟  دراد تنیابم  مه  اب  هیآ  ود  نیا  ارهاظ  نانز و  نایم  دینک  تلادع  دیناوت  یمن  زگره  هک  دیامرف  یم  هیآ 129  رد  و 

ِءاسِّنلا َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  ) . . . 

َعابُر َثُالث َو  یْنثَم َو 

(126  . . . ( . ) ًهَدِحاوَف اُولِدْعَت  ّالَا  ُْمتْفِخ  ْنِاَف 

ِءاسِّنلا َْنَیب  اُولِدْعَت  ْنَا  اوُعیطَتْسَت  َْنل  (َو 

(127  . . . ( . ) ِْلیَْملا َّلُک  ُولیمَت  الَف  ُْمتْصَرَح  َْول  َو 

؟  دییامرف نایب  عوضوم  بسانم  هب  ار  یناسفن  لیامت  يونعم و  يرهاظ و  تلادع  نیب  قرف 

 : ج

يواست تیاعر  اهنآ و  قوقح  يادا  رد  تلادع  تاجوز ،  ددـعت  رایتخا  تروص  رد  تسا  رما  دروم  هک  یلوا  هیآ  رد  تلادـع  زا  دارم 
 ، دـش رتسبمه  تاجوز  زا  یکی  اب  بش  کی  رگا  الثم  تسا ؛  يرگید  رب  ملظ  روج و  اهنآ  زا  یکی  نداد  حـیجرت  اریز  تساهنآ ؛  نیب 

کی ره  اب  تسا  بجاو  دش  رتسبمه  یکی  اب  بش  ود  رگا  دوش و  رتسبمه  بش  کی  زین  شرگید  تاجوز  زا  کی  ره  اب  تسا  بجاو 
 . اذکه دوش و  رتسبمه  بش  ود  شتاجوز  زا 

 ، دوشن ملظ  يرگید  نداد  حیجرت  ببس  هب  کی  چیه  هب  هک  يروط  هب  دیامنب  ار  اهنآ  نیب  لدع  تیاعر  الماک  دیاب  شتاقافنا  رد  زین  و 
 . ندومن رظن  اهنآ  همه  هب  هداشگ  يور  اب  اهنآ و  هب  ندرک  رظن  رد  يواست  تیاعر  تسا  بحتسم  هکلب 

مه ار  نآ  حبـص  دومن ،  هتوتیب  اهنآ  زا  کی  ره  دزن  رد  بش  هکنیا  اهنآ و  اب  ندومن  هعقاوم  رد  يواـست  تیاـعر  تسا  بحتـسم  زین  و 
نیا هک  تسین  یکش  دشاب و  شا  هجوز  نامه  دزن 
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دروم اذل  تسا و  رایتخا  تحت  رد  رودقم و  نکمم و  يرما  دشاب ،  روکذم  لیصفت  هب  تاجوز  قوقح  رد  يواست  هک  تلادع  زا  مسق 
 . تسا رما 

رد تلادع   ، )) تسا جراخ  رـشب  رایتخا  تعاطتـسا و  زا  دینک و  تلادع  دـیناوت  یمن  دـیامرف  یم  هک  مّود  هیآ  رد  تلادـع  زا  دارم  اما 
هکنآ لاح  دـشاب و  هتـشاد  تسود  يواسم  روط  هب  ار  شتاجوز  مامت  دـناوت  یم  هنوگچ  اریز  تسا ؛  تبحم  لـیم و  و  یبلق ))  تدوم 

شلامج کی  ره  هتبلا  تسا .  لامج  هلمج  نآ  زا  الثم  تسین ؛  رایتخا  تحت  رد  هک  تسا  يروما  زا  ببسم  يرهق و  يرما  یبلق ،  لیم 
لیم تسا  رتراتفرـشوخ  کی  ره  هک  تسا  قلخ  نسح  كولـس و  نسح  رگید ،  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  وا  هب  یبلق  هقـالع  تسا ،  رتشیب 

 . تسا رتشیب  وا  هب  یبلق 

ود نیا  تفگ  دومن و  ضارتعا  مکحلا ))  نب  ماشه   )) بانج هب  ءاجوعلا )) یبا  نبا   )) هک تسا  يورم  یفاک ))   )) فیرـش باتک  رد  و 
یف هیناثلا  هقفنلا و  یف  یلوالا  هیالا  نا  هباجاف   ، )) دومن لا  ؤس  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ترـضح  زا  ماشه  دـنراد و  ضقانت  مه  اـب  هیآ 

(128  (( . ) هدوملا

الَف دـیامرف . . . ( :  یم  ملاع  راگدرورپ  تسا ،  رودـقم  ریغ  يرما  تسا ،  تدوم  رد  يواست  هک  انعم  نیا  هب  تلادـع  نوچ  هلمجلاب  و 
دیناوت یم  هک  یتلادع  تیاعر  یبلق  لیم  یمک  ای  ندوبن  هطـساوب  هکنیا  هب  لیم  مامت  دینکن  لیم  ینعی  129 ؛ )  . . . () ِْلیَْملا َّلُک  اُولیمَت 

هجوز نآ  سپ  هدش  هداد  حرش  یلوا  هیآ  رد  و  . 
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هکنیا هب  هجوزم  هن  دشاب و  وازا  دنک و  رهوش  دـناوتب  ات  دـشاب  هقلطم  هن  هک  دـیهدن  رارق  هقلعم  لثم  تسا  دـیدش  یلیم  یب  وا  هب  هک  ار 
 . دیامنب ار  وا  قوقح  تیاعر  جوز 

نیب میـسقت  رد  اصوصخ  دومرف  یم  تیاعر  تاجوز  نیب  ار  لدع  لامک  هکنیااب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  هک  تسا  يورم 
 : درک یم  ضرع  اهنآ ، 

 (( . کلما کلمت و ال  امیف  ینذخءات  الف  کلما  امیف  یتمسق  هذه  مهللا !  ))

کلام وت  هچنآ  رد  امرفم  هذخا  ؤم  ارم  سپ  هقفن  تبحص و  رد  لدع  تیاعر  زا  منآ  کلام  هچنآ  رد  تسا  نم  تمسق  نیا  ایادخ !  ))
 ( (( . يرگید هن  یکی  هب  تبسن  یبلق  لیم  یتسود و  رد  ینعی   ) متسین نآ  کلام  نم  ینآ و 

(130  . . . ( . ) َهَداهَّشلا اوُُمتْکَت  ال  ) . . . 

س 50

رما رفن  راهچ  اـنز  هب  تداهـش  يادا  رد  یلو  هدومرف ،  ررقم  نیلدـع  ار  دـهاش  هتـشادن و  اور  ار  تداهـش  ناـمتک  نآرق ،  رد  دـنوادخ 
يراج دح  دنا  هداد  تداهـش  هک  يدهاش  رفن  هس  هرابرد  دیاب  دوشن  تفای  یمراهچ  رفن  دـنداد و  تداهـش  رفن  هس  رگا  ارچ  هدومرف ، 

 . دیامن یم  تیوقت  ار  انز  رما  دنک و  یم  باجیا  هداهشلا )  اومتکت  ال   ) هیآ فالخرب  ار  تداهش  نامتک  رما ،  نیا  درک ؟ 

 : ج

دنهد و تداهـش  لداع  دهاش  راهچ  دـیاب  هک  طاول  انز و  هلءاسم  رد  رگم  دوش  یم  تباث  لداع  رفن  ود  تداهـش  هب  اعرـش  روما  عیمج 
تسا هدیشوپ  ام  رب  هک  تسا  ییاهتمکح  ياراد  هتبلا  تسا و  ضحم  دبعت  مکح  نیا 
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ندـش رهاظ  نوچ  دوش ؛  راکـشآ  تیـصعم  ود  نیا  درادـن  شوخ  هنءاش  لج  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شیاـهتمکح  زا  یکی  دـیاش  و  . 
 . ددرگ یم  هریبک  تیصعم  ود  نیا  ندش  نوهوم  باکترا و  رد  تءارج  ببساهنآ 

زا رتشیب  ایبنا  تریغ  ایبنا و  تریغ  زا  رتشیب  ادخ  تریغ  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا و  تریغ  تفـص  اب  یفانم  اهنآ  هعاشا  هکنیا  رگید  و 
 . تسا نینم  ؤم  تریغ 

هب فوقوم  لطاب  لاطبا  قح و  قاقحا  هک  تسا  یتروص  رد  تداهش  نامتک  تمرح  نآ و  يادا  بوجو  تداهـش و  نامتک  هلءاسم  اما 
دوهشم هکنیا  لثم  دشابن  هیلع  دوهشم  رب  هکلب  نینم  ؤم  ریاس  رب  ای  دهاش  رب  يررـض  بجوم  تداهـش  نیا  هکنیا  هب  طورـشم  دشاب  نآ 

رد دومن ،  دهاوخ  سبح  ار  وا  تداهـش  هماقا  هب  قح  تابثا  زا  سپ  دـیامن و  یمن  ار  وا  راسعا  هظحالم  دهـشتسم  دـشاب و  رـسعم  هیلع 
 . دیامن ادا  ار  دوخ  تداهش  دناوت  یمن  دهاش  تروص  نیا 

لداع دهاش  رفن  هس  ایآ  دنیبب  دیاب  لوا  دهدب ،  انز  هب  تداهـش  یـسک  هب  تبـسن  عرـش  مکاح  رـضحم  رد  دهاوخ  یم  هک  یـسک  سپ 
دنناوت یمن  دنتـسین ،  رتشیب  الثم  رفن  هس  رگا  الا  تسا و  زیاـج  تروص  نیا  رد  هک  دـنهدب  تداهـش  دـنوش و  رـضاح  هک  تسه  رگید 

هب تداهش  نوچ  دنیامن ؛  يراج  فذق  دح  کی  ره  هب  دیاب  هکلب  دوش  یمن  تباث  اهنآ  تداهش  هب  اعرش  اریز  دنیامن ؛  تداهـش  يادا 
لا ؤس  رد  هکنیا  تسین و  یضارتعا  ياج  تساهنآ  دوخ  هیحان  زا  اهنآ  رب  دح  نیا  يارجا  هکنیا  يارب  یعرش  تابثا  نودب  دنا  هداد  انز 

هک هدش  هتشون 
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هب انز  تبـسن  دنـسرتب و  مدرم  هکنیا  هب  دـیامن  یم  فذـق  زا  يریگولج  رما  نیا  هکلب  تسا  هابتـشا  دـیامن  یم  تیوقت  ار  اـنز  رما ،  نیا 
 . دنامهف یم  ار  انز  تیصعم  یگرزب  انمض  دنهدن و  رگیدکی 

س 51

دنهد و یم  ربخ  بیغ  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هدهاشم  تسا  هداد  دوخ  هب  صاصتخا  ار  بیغ  ملع  دنوادخ  نامقل  هروس  رخآ  هیآ  رد 
؟  دییامرفب ار  لاکشا  نیا  عفر  دیآ ،  یم  رد  حیحص  مه  الماک 

 : ج

تسا و هنءاش  لج  تیدحا  ترضح  سدقم  تاذ  هب  صتخم  تداهش ،  بیغ و  بتارم  یمامت  يدوجو و  ملاوع  عیمج  هب  یلک  هطاحا 
نیع ملع ،  هک  تسوا  تسوا و  مه  همه  رب  طـیحم  تسوا  همه ،  ربدـم  قلاـخ و  هک  يروطناـمه  تـسین و  يریظن  کیرـش و  وا  يارب 

 . تسا شسدقم  تاذ 

یلاعت يراب  تاصتخم  زا  بیغ  بتارم  زا  یضعب  هک  تسا  نآ  هریثک  تایاور  زا  دافتسم  بیغ  ملاوع  هب  تبسن  تاقولخم  ریاس  ملع  اما 
تقیقح و هب  نتفای  عالطا  دشاب  هبترم  نیمه  زا  دـیاش  لسرم و  یبن  هن  برقم و  کلم  هن  تسین  یعالطا  نآ  رب  ار  سک  چـیه  تسا و 
هب یلاعت  يراب  ماهلا  یحو و  هب  مالّـسلا ، )  مهیلع   ) همئا ایبنا و  زا  کی  ره  سپ  هبترم  نیا  زا  ریغ  اما  هنءاش  لـج  وا  لاوز  یب  تاذ  هنک 
هک یتایاور  نآرق و  تایآ  هک  دش  هتـسناد  اجنیا  زا  دنتـسه و  هاگآ  بیغ  ملاوع  هب  تبـسن  دشاب  هدومرف  اضتقا  شتیـشم  هک  يرادـقم 

یتاذ ملع  ملع ، ))   )) زا دارم  همئا .  ایبنا و  یتح  یلاعت  يادخریغ  زا  بیغ  ملع  یفن  رب  دنراد  تلالد 
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تسوا و میلعت  هب  دنناد  یم  هچنآ  دنرادن و  چیه  دوخ  زا  همئا  ایبنا و  تسا و  دنوادخ  هب  صتخم  بیغ  ملاوع  هب  یتاذ  ملع  ینعی  تسا 
رابخا بتک  دندوب و  عالطا  اب  بیغ  ملاوع  زا  کی  ره  مالّـسلا )  مهیلع   ) همئا و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هک  تسین  یکش 

 . تسا هدوب  اهنآ  هب  هنءاش  لج  تیدحا  ترضح  تاضافا  زااهنآ  مامت  یلو  تسا  رپ  کی  ره  یبیغ  ياهربخ  زا 

ربخ دنمهف و  یمار  هیتآ  روما  زا  یضعب  هک  تسارف  ملع  نابحاص  لیبق  زا  اهنآ  نداد  ربخ  بیغ و  روما  یضعب  زا  نارگید  نتفای  عالطا 
نابحاص نالامر و  دـنهد و  یم  ربخ  ار  ثداوح  زا  یـضعب  یموجن  تافاشکتـسا  يور  زا  هک  نیمجنم  زا  یـضعب  لـیبق  زاو  دـنهد  یم 

اهنآ هب  یتاعالطا  اهنآ  ینج  قیفر  هدومن و  نج  ریخـست  هک  ییاهنآ  لیبق  زا  دنهد و  یم  ییاهربخ  تاضایر  رثا  رد  هک  ییاهنآ  رفج و 
سپ دناسر ،  یم 

 : الوا

تسا هیئزج  روما  هینوک و  ثداوح  هب  ناشعالطا  دنرادن و  یلک  روط  هب  تعیبط  ياروام  هب  یهار  فیاوط  نیا  عیمج  هک  تسناد  دیاب 
 . ددرگ یم  عقاو  ملاع  نیا  رد  هک  هیئزج  روما  زا  یلیلق  لقا  هکلب  ثداوح  عیمج  هن  مه  نآ 

 : ایناث

دوب و دهاوخن  القع  يانتعا  دروم  اهنآ  ندادربخ  تسین و  قیقحت  مزج و  ملع و  روط  هب  کی  چیه  تسا و  صقان  امامت  اهنآ  تاعالطا 
ره ياهربخ  زا  تسا  رتکیدزن  ندرک  لوبق  هب  دـهدب  ییاهربخ  وا  هیتآ  تـالاح  زا  دریگب و  ار  ضیرم  ضبن  هبرجت ،  رثا  رد  یبیبط  رگا 

يانب کی  چیه  اریز  روبزم ؛  فیاوط  زا  کی 
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تـسارف ملع  اما  تشاد ،  دـنهاوخن  يدامتعا  مه  اهنآ  دوخ  هکلب  دـشاب  اـهنآ  لوق  رب  داـمتعا  بجوم  هک  دـنرادن  تسد  رد  یحیحص 
نیا زا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  تاـیاور  زا  دافتـسم  لـمر  رفج و  موـجن و  ملع  تسا و  تاـنونظم  اـمامت  هک  تسا  یهیدـب 

رد دراد  ینج  قیفر  هک  مه  یـسک  تسا ،  تبث  بتک  رد  هدـیدرگ و  هدـهاشم  اـهنآ  ياـطخ  ارثـکا  اذـل  تسا و  صقاـن  هدیـسر  موـلع 
هک صقان  تاعالطا  رثا  رد  روبزم  فیاوط  زا  کی  ره  تسا  نکمم  یلب  تسا  دودـحم  رایـسب  اهنآ  تاعالطا  هک  تسا  تباـث  شلحم 
یم رهاظ  شبذک  ابلاغ  دـنرادن  اهنآ  عناوم  زا  یعالطا  نوچ  دـنهدب و  ربخ  دـنمهفب و  ار  یئزج  ثداوح  زا  یـضعب  تایـضتقم  دـنراد 

ای هقدص  نداد  هب  قفوم  صخش  نآ  هک  درادن  ربخ  نآ و  یـضتقم  نتـسناد  رثا  رد  صخـش  نالف  توم  هب  دنهد  یم  ربخ  الثم  ددرگ ؛ 
فیاوط زا  کیره  هب  هعجارم  زا  تسا  هدـش  یهن  اعرـش  اذـل  دـتفا و  یم  ریخءات  وا  توم  دوش و  یم  یمحر  هلـص  ای  ییاعد  ندـناوخ 

هب لـکوت  روـما ،  عـیمج  رد  هک  هدـش  رما  هـکلب  اـهنآ  لوـق  هـب  نداد  رثا  بـیترت  زا  هدـش  یهن  دـننک و  یم  ییوـگ  شیپ  هـک  هروـبزم 
 . دنیامنب اعد  هقدص و  اصوصخ  لمع ،  رد  یعس  راگدرورپ و 

دنتـشاد همئا  ایبنا و  هک  هیبیغ  مولع  سب و  تسا و  ّلجوّزع  دـنوادخ  ملاوع  عیمج  هب  یتاذ  ملع  هب  ملاـع  هک  تسا  نیا  بلطم  هصـالخ 
ندش قباطم  دنرادن و  هثداح  چیه  هب  یمزج  ملع  کی  چیه  هروکذـم  فیاوط  زا  قرف  ریاس  اما  تسا و  هدوب  هیهلا  تاضافا  زا  یتبهوم 

زا یضعب 
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 . تسا قدص  زا  شیب  اهنآ  بذک  هک  تسا  تاملسم  زا  هکنانچ  تسا  فداصت  فرص  اهنآ  تارابخا 

مولع ساسا  هک  روطنامه  تسا  مهو  ای  نظ  هکلب  تسین  بیغ  هب  ملع  هکنیا  رب  هوالع  هروبزم  فیاوط  ياهربخ  هک  تسناد  دـیاب  زین  و 
دنوادـخ هب  صتخم  بابـسا  نودـب  بیغ  هب  ملع  و   ) تسا يرهاظ  بابـسا  يور  زا  ناشیاهربخ  هکنیا  رب  هوالع  تسا و  نیمه  رب  اـهنآ 

رگا ینعی  تسین  مه  یلیـصفت  یقیقحت و  اـهنآ  ياـهربخ  مییوگ  مالّـسلا )  مهیلع   ) همئا اـیبنا و  زا  دوـش  هضاـفا  وا  هب  سک  ره  تسا و 
تایـصوصخ زا  دهد  عالطا  دیز  توم  زا  رگا  الثم  دوب ؛  دهاوخ  لامجا  لیبس  رب  دنهد ،  ربخ  دنمهفب و  تسرد  افداصت  مه  ار  هثداح 

شتایـصوصخ مامتا  هب  ثداوح  عیمج  هب  قلطم  ملع  درادن و  یعالطا  نآ  ریغ  و  تسا ؟  تقو  هچ  وا  رمع  رخآ  هظحل  هکنیا  دننام  نآ 
 (( . هّللاب الا  هوق  الو  لوح  هّلل و ال  بیغلا  امنا   . )) سب تسا و  دنوادخ  هب  طوبرم 

هیهقف لئاسم 

س 52

؟  دوش یم  اضق  عقوم  هچ  رد  ادا و  عقوم  هچ  ات  هیموی  زامن  لفاون  تسیچ و  تابحتسم  لفاون و  نیب  قرف 

 : ج

هب لفاون  هدـش .  هداد  نآ  كرت  رد  نذا  ینعی  دـشاب ؛  یبوجو  ریغ  رما  دروم  بولطم و  هک  یلامعا  عیمج  زا  تسا  ترابع  لـفاون ))  ))
یم قالطا  تابحتـسم  زا  صاخ  مسق  کی  رب  لفاون  اهقف  حالطـصا  رد  نکیل  اهماسقا  عیمج  هب  تسا  تابحتـسم  ناـمه  يوغل  ياـنعم 

تسا هیموی  ياهزامن  لفاون  اهنآ  مامت  زا  لضفا  تسا و  یبحتسم  ياهزامن  عیمج  لفاون ،  سپ  تسا ،  هبجاو  ریغ  ياهزامن  نآ  دوش و 
و
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هتسشن تعکر  ود  برغم ،  هلفان  تعکر  راهچ  رصع ،  هلفان  تعکر  تشه  رهظ ،  هفان  تعکر  تشه  رارق :  نیدب  تسا  تعکر  نآ 34 
 . حبص هلفان  تعکر  ود  بش و  هلفان  تعکر  هدزای  اشع ،  هلفان 

هیاس زا  رادـقم  نآ  هک  یعقوم  ات  تسا  رهظ  لوا  زا  نآ  تقو  دـناوخ و  دـیاب  رهظ  زامن  زا  شیپ  ار  رهظ  هلفاـن  هیموی :  لـفاون  تقو  اـما 
رادقم تقوره  دشاب ،  بجو  تفه  صخاش ،  يزارد  رگا  الثم  دوشب ؛  نآ  متفه  ود  هزادـنا  هب  دوش  یم  ادـیپ  رهظزادـعب  هک  صخاش 
دناوخ دیاب  رصع  زامن  زا  شیپ  ار  رـصع  هلفانو  تسا  رهظ  هلفان  تقو  رخآ  دیـسر ،  بجو  ود  هب  دوش  یم  ادیپ  رهظزادعب  هک  يا  هیاس 

زا دـعب  هاـگره  دـسرب و  متفه  راـهچ  هب  دوش  یم  ادـیپ  رهظزادـعب  هک  صخاـش  هیاـس  زا  رادـقم  نآ  هک  تسا  یعقوـم  اـت  نآ  تقو  و 
دناوخب دهاوخب  روکذم  تقو  نتشذگ 

 : ًالوا

كرت زور  رد  رگا  طایتحا و  ربانب  دنکن  اضق  ادا و  دصق  دناوخب و  رـصع  زامن  زا  دـعب  ار  رـصع  هلفان  رهظ و  زامن  زا  دـعب  ار  رهظ  هلفان 
 . دیامن اضق  دصق  دناوخب ،  تساوخ  بش  رد  دش و 

 : ایناث

زا دوش  یم  ادیپ  نامـسآ  رد  باتفآ  بورغ  زا  دـعب  هک  برغم  فرط  Ù ƏјΙ تقو ات  تسا  برغم  زامن  زا  دـعب  برغم  هلفاـن  تقو 
هدناوخ حبـص  زامن  زا  شیپ  حبـص  هلفان  و  بش .  فصن  ات  تسا  اشع  زامن  زا  دعب  اشع  هلفان  تقو  و  تساضق .  نآ  زا  دعب  دورب و  نیب 

فرط یخرس  هک  یتقو  ات  تسا  لّوا  رجف  زا  دعب  نآ  تقو  دوش و  یم 
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ناذا ات  تسا  بش  فصن  زا  بش  هلفان  تقو  دوش و  هدناوخ  هلـصافالب  بش  هلفان  زا  دـعب  حبـص  هلفان  تسا  زیاج  دوش و  ادـیپ  قرـشم 
 . دناوخب ار  نآ  بش  فصن  زا  شیپ  تسا  زیاج  دوشن ،  رادیب  دسرت  یم  هک  یسک  يارب  حبص و 

س 53

لمعورایتخا یلاع  بانج  هک  يا  هقیرط  تسا ،  فلتخم  تایاور  تونق ،  هروس و  هب  عجار  عفـش ،  زاـمن  رد  صوصخب  بش  زاـمن  رد 
؟  تسیچ دییامرف  یم 

 : ج

دراو تونق  عوکر  زا  لبق  کـی  ره  مود  تعکر  رد  یتعکر و  ود  زاـمن  راـهچ  ینعی  مالـس ؛  راـهچ  هب  تسا  تعکر  تشه  بش  زاـمن 
 . تسا هدش  رکذ  الصفم  هیعدا  بتک  رد  اهنآ  رد  هدراو  ياه  هروس  اهاعد و  تسا و 

ثحب لحم  نآ  مود  تعکر  عوکر  زا  لبق  تونق  رد  یلب  بحتـسم .  ياهیتعکر  ود  ریاس  لثم  تسا  تعکر  ود  عفـش ))  زاـمن   )) اـما و 
تیفیک هک  كاحضلا ))  یبا   )) ربخ رد  هکنانچ  تسا  دراو  بحتسم و  تونق ،  هک  تسا  نیا  تسا  باحصا  نیب  روهشم  هچنآ  تسا . 

زا لبق  عفـش  بش  زامن  مود  تعکر  رد  ترـضح  نآ  دـیوگ  یم  دـنک  یم  لقن  ار  مالّـسلا )  هیلع  اضر ( ترـضح  ندـناوخ  بش  زامن 
 : تونقلا  : )) هک هدومن  تیاور  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ترضح  زا  هک  نانس ))  نب  هّللادبع   )) هحیحص اما  دندناوخ و  تونق  عوکر 

ار نآ  دیاب  دوش و  كرت  دیابن  هک  یتونق  بابحتسا و  دیکءات  تیلـضفا و  هب  تسا  لومحم  سپ  ( 131  (() هثلاثلا هعکرلا  یف  رتولا  یفو 
هلمجلاب و  دوش .  یم  باسح  موس  تعکر  هک  تسا  رتو  هدرفم  تونق  داد ،  تیمها 
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تونق نآ  مّهم  لمع  هک  رتو  هدرفم  اما  میاـمن و  یمن  كرت  هّللاءاـش  نا  مه  ار  عفـش  مود  تعکر  تونق  موشب  قفوم  رگا  فیعـض  نیا 
 (( . هبوتلا هلئساو  هّللارفغتسا   : )) بیترت نیا  هب  دیامن  یم  رافغتسا  هبترم  داتفه  تئارق ،  زا  سپ  هک  تسا  تیفیک  نیا  هب  تسا 

دنتفگ یم  وفعلا ))  )) هبترم دصیس  اهرحس  رد  مالّسلا  هیلع  داجس ( ترضح  هک  تسا  خیش ) ؛ (  حابصم  رد  نینچمه  هیقف و  باتک  رد 
 . تسا دوجوم  هیعدا  بتک  رد  نآ  هدراو  ياهاعد  ریاس  لیصفت  و 

س 54

ياجب زامن  دناوت  یم  كرتشم  عقوم  رد  ایآ  دناوخب ،  تقو  لوا  رد  ار  زامن  دناوت  یمن  دیامن و  یم  يراکبلط  وا  زا  نئاد  هک  ینویدـم 
؟  دروآ

 : ج

گنت شتقو  هک  ار  یبـجاو  تسین  یکـش  تسا ،  گـنت  يرگید  عیـسو و  یکی  تقو  هک  دوش  فّلکم  هجوتم  یبوجو  رما  ود  هاـگره 
هبلاطم راکبلط  هک  یهدب  نتخادرپ  دیامن و  عّسوم  بجاو  هب  عورـش  دناوت  یمن  دیاین ،  رب  نآ  هدـهع  زا  ات  درادـب و  مدـقم  دـیاب  تسا 

كرتشم تقو  رد  نینچمه  تقو و  لوا  رد  زامن  یلو  تسا ،  مارح  نآ  رد  هحماسم  ّقیضم و  بجاو  يادارب  تردق  تروص  رد  هدومن 
ار زامن  اطایتحا  هدرک و  تیـصعم  دوش ،  زامن  لوغـشم  دـنکن و  نید  يادا  زاـمن ،  تقو  ندـش  ّقیـضم  زا  لـبق  رگا  سپ  تسا ،  عسوم 

عطق ار  زامن  دـیاب  دـشاب  زامن  عطق  رب  فوقوم  ادا  دـیامن و  هبلاطم  وا  زا  راکبلط  عّسوم  تقو  رد  زامن  يانثا  رد  رگا  هکلب  دـیامن  هداـعا 
تسا حیحص  شزامن  یلو  هدرک  تیصعم  دنکن  عطق  رگا  دیامن و  نید  يادا  هدومن و 
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 . تسا ندرک  هداعا  طایتحا  و 

س 55

تصرف رد  هک  دریگ  یم  رظن  رد  دناد و  یم  سابل  بحاص  همذ  لوغشم  نویدم و  ار  نآ  تمیق  هدیرخ و  سابل  مارح  لام  زا  یـصخش 
؟  دناوخب زامن  دناوت  یم  سابل  نینچ  اب  ایآ  دیامن  در  شبحاص  هب  بسانم 

 : ج

لطاب هلماعم  هتبلا  دهد ،  رارق  نمث  ار  مارح  یصخش  لوپ  نآ  هک  يروط  هب  درخب  يزیچ  دراد  هک  ینیعم  مارح  لوپ  زا  صخـش  هاگره 
هّمذ هب  ار  عاتم  رگا  تسا و  هدشن  لقتنم  رادیرخ  هب  تسا و  یقاب  شبحاص  تیکلم  رب  تسا و  مارح  نمثم  رد  یفرصت  عون  ره  تسا و 
شا همذ  یلو  لالح ،  نمثم  رد  وا  فرصت  تسا و  حیحص  هدومن  هک  يا  هلماعم  دهدب ،  ار  مارح  لوپ  نمث  يادا  ماقم  رد  دعب  درخب و 

 . دهدب وا  هب  لالح  لوپ  دیاب  تسا و  عاتم  بحاص  لوغشم 

س 56

رفاسم تمحز  هک  دنا  هدومرف  عمج  هب  رما  بجاو  طایتحا  يدراوم  رد  تسا ،  رفاسم  تمحز  تلع  هب  رفاسم  زامن  رـصق  هفـسلف  ارهاظ 
؟  دییامرف موقرم  ار  تلع  حیضوت  دیامن ،  یم  نادنچ  هس  ای  ود  ار 

یهلا ماـکحا  زا  یمکح  هاـگره  هک  تسا  نیا  نآ  راـصتخا و  لـیبس  رب  يا  همدـقم  رکذ  هب  تسا  فوقوم  لا  ؤـس  ود  نیا  باوـج  ج : 
بجاو مکح  هب  ندومن  لمع  رما و  نآ  لاثتما  یفّلکم  ره  رب  سپ  لقع  عامجا و  تنـس ،  باـتک ،  ینعی  ّهلدا  يور  زا  دـیدرگ ،  تباـث 

زا جورخ  هّمذ و  تئارب  هب  نیقی  لیـصحت  موزل  دوـش و  لـصاح  شیارب  فـیلکت  نیا  زا  شا  همذ  تئارب  هب  نیقی  هک  يروـط  هب  تسا ، 
ماکحا زا  فیلکت  هدهع 
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 : تسا مسق  ود  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  تسا و  لقع  ملسم 

 : یلیصفت - 1

قلطم بآ  اب  وضو  هب  رما  لثم  دهد  ماجنا  طیارـش  ازجا و  زا  هدـش  رما  هچنآ  قباطم  ار  هب  رومءام  دـناوتب  فّلکم  هک  تسا  يدراوم  رد 
نودـب وضو و  هب  عراش  رما  لاثتما  هبدـنک  یم  نیقی  دریگب  وضو  نآ  اب  دـشاب و  هتـشاد  قلطم  بآ  فّلکم  هک  یتروص  رد  زاـمن  يارب 

 . دنک یم  ادیپ  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  دناوخ و  یم  زامن  دیدرت 

 : یلامجا - 2

ات لمع  رارکت  هب  دوش  یم  راچان  سپ  دـنک ،  ادـیپ  هب  رومءاـم  طیارـش  ازجا و  هب  یلیـصفت  نیقی  دـناوتن  فّلکم  هک  تسا  يدراوم  رد 
قـلطم و اـهنآ  زا  یکی  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  فرظ  ود  هب  دـشاب  رـصحنم  وا  بآ  هکنیا  لـثم  دـنک  ادـیپ  هّمذ  تئارب  هب  نیقی 

ادیپ تسا  زامن  طرـش  هک  تراهط  هب  نیقی  دریگب  وضو  رگا  کی  ره  هب  سپ  دشاب ،  هدش  هبتـشم  رگیدکی  هب  تسا و  فاضم  يرگید 
الامجا دنک  نیقی  ات  دریگب  ییوضو  کی  ره  زا  ینعی  دریگب  وضو  ود  دیاب  راچان  سپ  دشابن ،  قلطم  هک  دراد  لامتحا  نوچ  دنک  یمن 

تسا یلقع  ملـسم  ماکحا  زا  دراوم  نیا  لثم  رد  رارکت  بوجو  نیا  یمود و  ای  هدوب و  قلطم  بآ  اب  یلوا  يوضو  ای  اریز  تراهط ؛  هب 
 . دیامرف یم  رارکت  هب  رما  عراش  هنوگچ  دوش  هتفگ  هک  تسا  یعرش  رما  هن  یهلا ،  رماوا  لاثتما  تیفیک  ماقم  رد 

 ، هررقم طیارش  اب  تسا  رفس  رد  هزور  كرت  زامن و  رصق  یهلا ،  رماوا  زا  مییوگ :  همدقم  نیا  نتسناد  زا  سپ 
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یلو دنک  یم  لصاح  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  دناوخ و  یم  ارـصق  ار  زامن  سپ  طیارـش ،  نآ  هب  دنک  نیقی  فلکم  هک  يدروم  ره  رد  سپ 
هک تسا  لمتحم  نوچ  دنک ؛  یمن  ادیپ  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  دـناوخب  رـصق  رگا  سپ  طیارـش ،  عامتجا  رد  دراد  کش  هک  يدراوم  رد 

لمتحم نوچ  دنک ،  یمن  ادیپ  تئارب  هب  نیقی  دناوخب  زین  مامت  رگا  هدوب و  مامت  وا  یعقاو  فیلکت  هدوبن و  دوجوم  رـصق  طیارـش  اعقاو 
مامت مه  رـصق و  مه  تسا  بجاو  لـقع ،  مکح  هب  سپ  هدوب ،  رـصق  وا  یعقاو  فیلکت  هدوب و  دوجوم  رـصق  طیارـش  اـعقاو  هک  تسا 

يروطنامه یعرـش  هن  لاثتما  تیفیک  ماقم  رد  تسا  یلقع  مکح  عمج ،  موزل  نیا  دنک و  ادیپ  یعقاو  فیلکت  يادا  هب  نیقی  ات  دناوخب 
 . دش رکذ  البق  هک 

دیاب دـیوگ  یم  لقع  هکلب  تسا  رفـس  رد  رـصق  هفـسلف  اب  یفانم  دوش  هتفگ  هکنیا  ات  هدومرفن  عراش  ار  رارکت  موزل  رگید ،  تراـبع  هب 
 . تسا هینیقی  تئارب  لیصحت  مزلتسم  ینیقی  همذ  لاغتشا  اریز  دوش ؛  لصاح  تئارب  هب  نیقی  ات  دومن  لمع  روط  نیا 

س 57

زامن یحاون  نآرد  ناملسم  يارب  تسا ،  هام  ششزور  هام و  شـش  بش  تسا ،  نکمم  نآرد  ینکـس  هک  ییاهلحم  نیبطق  یلاوحرد 
؟  دوبدهاوخ یتیفیک  هچ  هب  هیموی 

 : ج

رارق يا  هنکما  نینچ  رد  یناملـسم  صخـش  هاگره  تسین ،  تسیز  ینکـس و  لباق  هنکما  روط  نیا  عالطا  یلاها  زا  یـضعب  لـقن  رباـنب 
هداد صیخـشت  ناضمر  كرابم  هام  نینچمه  و  دوش ،  مولعماـن  تسا  یناملـسم  ره  یمتح  هفیظو  هک  هیموی  ياـهزامن  تاـقوا  دریگ و 

 ، دوشن
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قافتا دروم  هک  يا  هلءاسم  هرجهلا  دعب  برعت  هلءاسم  رد  هکنانچ  دنک  تسیز  دناوت  یمن  ناکم  نآ  رد  دیامن و  ترجه  تسا  بجاو 
ار دوخ  ینید  مسارم  دـناوتن  هک  رافک  دالب  لثم  دریگ  رارق  یناـکم  رد  ناملـسم  صخـش  هاـگ  ره  هک  هدـیدرگ  رکذ  تساـهقف  عیمج 

ماجنا ار  دوخ  ینید  هفیظو  دـناوتب  هک  دورب  ییاج  هب  ناکم  نآ  زا  تسا  بجاو  دـشاب ،  عونمم  ینید  رئاعـش  راهظا  زا  دـهدب و  ماـجنا 
 . تسا هریبک  ناهانگ  زا  یصخش ،  نینچ  يارب  ترجه  كرت  دهدب و 

 : یلاعت هلوق  لزن  امل  یهتنملا  باتک  یف  هر )   ) همالعلا نع  همحرلا -  هیلع  یسلجملا -  لقن  و  ))

رئاعـش راـهظا  نع  فعـضی  نم  یلع  هرجاـهملا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـنلا (  بجوا  اـهیف ) اورجاـهتف  هعـساو  هّللا  ضرا  نکت  مـلا  )
 (( . مالسالا

هب عوجر  تسین ،  مولعم  اجنآ  هک  يزامن  ره  تقو  نییعت  يارب  دشابن ،  ترجه  رب  رداق  دـنامب و  ییاهاج  نینچ  رد  دـیاب  راچان  هب  رگا 
دیامن و ادا  ار  هیموی  ياهزامن  دالب ،  نآ  تاقوا  قباطم  دـیامنب و  دـنا ،  هتفرگ  رارق  هرومعم  تمـسق  طساوارد  ابیرقت  هک  هفراعتم  دالب 

 . ناضمر كرابم  هام  نییعت  رد  نینچمه 

نینچ رد  هک  یسک  يارب  هفراعتم  دالب  رد  زامن  تاقوا  نییعت  يارب  هدومرف و  رکذ  یقثولا  هورع  هلاسر  رد  دیـس  موحرم  ار  هجو  نیمه 
 . دومن نییعت  ناوت  یم  الماک  ویدار  فارگلت و  تعاس و  طسوت  اریز  تسا ؛  لهس  رایسب  نامز  نیا  رد  دشاب ،  اهاج 

یم نکیل  تسا  سوسحم  نآ  يا  هریاد  تکرح  اهبش  درادن و  بورغو  عولط  لحم  نآ  رد  باتفآ  دنچ  ره  هک  تفگ  ناوت  یم 
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نازیم نیمه  هب  تسناد و  بش  فصن  ار  نآ  ضافخنا  هطقن  نیرخآ  هکناـنچ  تسناد  رهظ  تقو  ار  باـتفآ  عاـفترا  هطقن  نیرخآ  دوش 
 . تسین توق  زا  یلاخ  هجو  نیا  درک و  نییعت  ناوت  یم  ار  زامن  تاقوا 

س 58

دشورفب رگید  دالب  رد  دیامن و  ریسا  ار  اقیرفآ  ياهیشحو  دورب  یسک  رگا  ینعی  تسا ؟  زیاج  مه  نامز  نیا  رد  هدرب  يارـش  عیب و  ایآ 
؟  تسا حیحص 

رد هدیدرگ  كورتم  نامز  نیا  رد  هدیدرگ ،  ررقم  كرابم  هام  هزور  راطفا  دّـمعت  هرافک  هدـش و  مکح  نآ  هب  نآرق  رد  هک  هبقر  قتع 
 . دشاب یم  هشیمه  يارب  قلطم و  مکح ،  نیا  هک  یتروص 

 : ج

هدنب دریگب و  دشاب  هک  اجکره  زا  دوشب و  هک  وحن  ره  هب  ار  رفاک  ینعی  دریگب  هدنب  ار  یلـصا  رفاک  یناملـسم  ره  يارب  تسا  زیاج  یلب 
 . تسا حیحص  وا  يارش  عیب و  قاقرتسا ،  زا  سپ  دشابن و  یملسم  هّمذ  رد  ای  دهاعم  رفاک  نآ  هکنیا  طرش  هب  دهد  رارق  دوخ 

لاس نیدـنچ  نوچ  دوش ؛  یمن  تفای  هدـنب  هک  نامز  نیا  لـثم  رد  هراـفک  رد  هدـنب  ندرک  دازآ  ینعی  هبقر ؛  قتع  بوجو  هلءاـسم  اـما 
نیب مکح  نیا  رد  تسین  یقرف  درادن و  مه  لدب  تسا و  طقاس  نآ  رذـعت  هطـساو  هب  هبقر  قتع  بوجو  هدـش ،  كورتم  قاقرتسا  تسا 

 . عمج هرافک  هبّترم  هریخم و  هرافک 

مالسا نید  رد  قاقرتسا  تمکح 

دروم مکح  نیا  هب  تبسن  ار  نآ  دندومن و  مالـسا  سدقم  نید  هب  يدایز  تالمح  قاقرتسا ،  زا  اکیرمآ  تلود  ندش  عنام  عقوم  نوچ 
دارفا یضعب  ناهذا  رد  تسا  نکمم  دنداد و  رارق  ماهتا 
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مالسا هب  یصاصتخا  قاقرتسا  هک  تسین  یکـش  دوش .  یم  مکح  نیا  تمکح  هب  يرـصتخم  هراشا  اذل  دشاب ،  هدومن  ریثءات  عالطا  یب 
هتشاد هشیپ  یـصوصخم  زرط  دوخ  دیبع  اب  هلماعم  قاقرتسا و  رد  یموق  ره  تسا و  هدوب  هنمزا  عیمج  رد  مما و  عیمج  رد  هکلب  هتـشادن 

هتفرگ و یم  ماـجنا  یعیجف  عـضو  هب  اـپورا  رد  قاـقرتسا  هلءاـسم  اـصوصخم  تسا ،  هدوـب  روآ  تـقر  یلیخ  اـهنآ  زا  یـضعب  راـتفر  و 
ناهاوخ ار  للم  ریاس  اکیرمآ و  اپورا و  رد  قاقرتسا  لیـصفت  سک  ره  دروم  نیا  رد   ) تسا هدوب  روآرثءات  دوخ  دـیبع  اب  ناـشتالماعم 

( . دیامن عوجر  يرصم  فراعملا  هرئاد  باتک  هب  تسا 

دشاب دبع  رفاک ،  هکنآ  طرش  هب  اما  هدومرف  اضما  هدوب  رشب  دارفا  عیمج  نیب  رد  هک  يرمتسم  مکح  نیا  مالـسا  سدقم  نید  هلمجلاب  و 
قاقرتسا هطساو  هب  اریز  تیرـشب ؛  ملاع  هب  هکلب  تسوا  هب  یگرزب  تمدخ  عون  کی  رفاک  قاقرتسا  تقیقح  رد  دشابن و  مه  همذ  رد  و 

بحاص تسرپادخ و  رفن  کی  يدـنچ  زا  سپ  وددرگ  یم  تفرعم  اب  ربخ و  اب  مالـسا  نید  قیاقح  زا  دوش و  یم  کیدزن  نیملـسم  هب 
هراشا هکنانچ   ) دیبع هب  تبسن  هدومرف  عیرـشت  عرـش  رد  هک  یماکحا  هظحالم  اب  اصوصخ  دوش  یم  هداد  تیرـشب  هعماج  لیوحت  اوقت 
دوجوم اه  هرکذـت  خـیراوت و  بتک  رد  دـندش  لیان  اوقت  تیناحور و  ماقم  زا  یلاع  تاجرد  هب  هک  ینامالغ  تـالاح  و  دـش ) دـهاوخ 
دندیسر تنطلس  ترازو و  ماقم  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هکلب  دندیدرگ  هعماج  ّرث  ؤم  وضع  تیلاعف ،  شوه و  رثا  رد  ینامالغ  زین  و  تسا . 

.

هب تبسن  عرش  ماکحا  هظحالم ، 
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 : دیبع

ره هکنیا  هدومرف و  یعـس  نامالغ  ندش  دازآ  رد  سدقم  عرـش  ردـقچ  هک  تسین  هدیـشوپ  دـنعالطا  اب  عرـش  ماکحا  زا  هک  یناسک  رب 
هیبدن هیبوجو و  رماوا  دصقم  نیا  ماجنا  يارب  دوش و  دازآ  دـیاب  نیملـسم ،  ترواجم  زا  شندـش  دـنم  هرهب  زا  سپ  دراد  یمالغ  سک 

هدومرف دـیبع  هرابرد  دـیکا  تاشرافـس  زین  داد و  رارق  اهنآ  ریغ  ناضمر و  هام  هزور  راطفا  هرافک  لتق و  هرافک  ار  نآ  هدومرف و  رداص 
 . تسا

 : اهنآ هرابرد  ناسحا  قوقح و  هظحالم  اما  و 

(133  . . . () ْمُُکناْمیَا ْتَکَلَم  ام  َو  دیامرف . . . (  یم  یتارقف  زا  دعب  ( 132  . . . () اناسِْحا ِْنیَِدلاْولِاب  َو  دیامرف . . . (  یم  دیجم  نآرق  رد 
نمـض رد  مالّـسلا )  هیلع  ریما ( ترـضح  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر (  ترـضح  دوخ و  نازینک  نامالغ و  هب  دینک  ناسحا  ینعی 

(134  (( . ) مکنامیا تکلم  ام  ءاسنلا و  نیفیعضلاب  مکیلع  و   : )) دندومرف دوخ  يایاصو 

س 59

؟  تسا مادک  هوبح  تسیچ و  هریکو  همیلو و  نیب  قرف 

 : ج

نآ تسا و  همیلو  ماـسقا  زا  یکی  هریکو ))   )) تسا و یماـسقا  ار  نآ  تسا و  ندرک )  یناـمهیم   ) ماـعط ماـعطا  ياـنعم  هب  هـمیلو ))  ))
 : تسا يورم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  ترضح  زا  و  هناخ .  ندومن  انب  ای  هناخ  ندیرخ  همیلو  زا  تسا  ترابع 

(135 (( . ) زاکِر وا  راکو  وا  راذعوا  سرخوا  سرع  یف  سمخ  یف  الا  همیلو  ال  ))

دیامرف یم  ثیدح  نیا  حرش  رد  تسا  يورم  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  زا  رابخالا  یناعم  باتک  رد  و 
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:

هکم نم  مدقی  لجرلا  زاکرلاو  رادلا ،  يرتشی  يذلا  راکولاو  ناتخلا ،  راذعلاو  دلولاب ،  سافنلا  سرُخلاو ،  جـیوزتلاف ،  سرعلا ،  اماف  ))
(( .

 : تسا دروم  جنپ  رد  همیلو ))   )) هک دوش  یم  نینچ  ثیدح  هصالخ  و 

 . جح رفس  زا  تعجارم  - 5 ندیرخ .  هناخ  - 4 ندومن .  هنتخ  - 3 هزات .  دولوم  - 2 جاودزا .  - 1

هب ار  نآ  تشوگ  دشکب و  یهبرف  دنفـسوگ  هناخ  نامتخاس  يارب  دهدب و  همیلو  هناخ ،  ندـیرخ  يارب  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و 
 . دیامن ماعطا  نیکاسم 

 (( : هوبح  )) اما و 

صاصتخا دیاب  هک  تسوا  نآرق  ریـشمش و  يرتشگناو و  ردپ  ياهـسابل  اهنآ  ردـپ و  هکرت  زا  رتگرزب  رـسپ  تاصتخم  زا  تسا  ترابع 
زیچ دنچ  نیا  هب  رصحنم  تیم  لاوما  هکنآ  طرش  هب  دوش  هداد  دیاب  دشرا  رسپ  هب  روکذ ،  دالوا  ددعت  تروص  رد  رـسپ و  هب  دوش  هداد 

 . دشابن راکهدب  شییاراد  همه  رادقم  هب  زین  و  دشابن . 

س 60

؟  دییامرف رکذ  نایعیش  ماما و  ربمغیپ و  هب  تبسن  ار  نآ  هوحن  دییامرف و  فیرعت  ار  هیقت 

 : ج

 : دیامرف یم  هیقت  فیرعت  رد  يراصنا ) ؛ (  خیش 

 (( . قحلل فلاخم  لعف  وا  لوق  یف  هتقفاومب  ریغلا  ررض  نع  ظفحتلا  ))

هک یلعف  اـی  لوق و  رد  وا  اـب  ندرک  تقفاوم  ببـس  هب  وا  هب  يرگید  ررـض  ندیـسر  زا  ار  دوـخ  تسا  صخـش  ندوـمن  ظـفح  هیقت ،  ))
 (( . تسا قح  اب  فلاخم 

 : تسا هدومن  مسق  جنپ  رب  ار  هیقت ))   ، )) دعاوق باتک  رد  هر )   ) لوا دیهش 

هورکم بحتسم ،  مارح ،  بجاو ،  ))
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 (( . حابم و 

 . تسا هدومن  نایب  ار  کیره  دراوم  هدومرف و  رکذ  ار  مسق  جنپ  هیقت ،  هلاسر  رد  خیش ) ؛ (  نینچمه 

 (( : بجاو هیقت  ))

لام ای  ار  يرگید  ای  دوخ  ناج  هیقت  ببـس  هب  هکنیا  لثم  دوشب ؛  عفد  ندومن  هیقت  هطـساو  هب  عفدلا  بجاو  ررـض  هک  تسا  يدروم  رد 
ای شدوخ  هب  ررـض  ندیـسر  هب  نظ  ای  ملع  هیقت ،  كرت  ببـس  هب  هک  تسا  يدروم  رد  بجاو  هیقت  سپ  درادهگن ،  ار  ظفحلا  بجاو 

 . دشاب هتشاد  يرگید  نم  ؤم  هب 

 (( : بحتسم هیقت  ))

ندومن كرت  لثم  دیآ  شیپ  يررض  هیتآ  رد  هیقت  كرت  هطساو  هب  تسا  نکمم  نکیل  تسین  یلعف  ررض  فوخ  هک  تسا  يدروم  رد 
 . تساهنآ زا  ندش  ررضتم  تنیابم و  هب  رجنم  ابلاغ  هک  ناشیا  تعامج  زا  ضارعا  ناشیا و  دالب  رد  هماع  اب  ترشاعم  تارادم و 

 . دشاب هدوب  تسا  لمحت  لباق  هک  یلهس  ررض  فوخ  هک  يدروم  رد  تسا  بحتسم  هیقت  زا  زین  و 

 . ناذا لوصف  زا  یضعب  كرت  لثم  درادن  بابحتسا  هماع  رظن  رد  هک  یتابحتسم  زا  یـضعب  ندومن  كرت  تسا  بحتـسم  هیقت  زا  زین  و 
وا هب  يررض  فرط ،  زا  هک  دوش  ببس  لمع  نیا  دننادب و  تعدب  مارح و  ار  تبرت  رب  هدجـس  هاگره  تبرت و  هب  هدجـس  كرت  لثم  و 

 . دور یم  رامش  هب  تسا  بجاو  هک  لوا  عون  زا  هیقت  نیاو  دوش  یم  بجاو  نآ  كرت  دسرب ،  يرگید  نم  ؤم  هب  ای 

 (( : هورکم هیقت  ))

نمشد زا  هیتآ  رد  لاح و  رد  يررض  لامتحا  هکنیا  نودب  تسا  تابحتسم  رد  هیقت 
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 . دننک نامگ  ار  نآ  ندوبن  بحتسم  دوش و  هبتشم  مدرم  رب  دیامن  كرت  ار  نآ  رگا  هک  دسرتب  دهدب و 

ار یصخش  هکنیا  لثم  دشاب  یلوا  تاحّجرم  زا  یضعب  هطـساو  هب  يررـض  لّمحت  هک  يدروم  تسا  هدش  هدرمـش  هورکم  هیقت  زا  زین  و 
هیقت ناج ،  ظفح  يارب  دـنچ  ره  سپ  دـنیامن ،  روبجم  تیب ،  لها  ّبس  ای  رفک  هملک  راهظا  هب  تسادـتقا  انتعا و  دروم  هعماـج  رد  هک 
مثیم بانج  دـننام   ) دـیامن قح  هملک  يالعا  هیقت و  كرت  رگا  و  دومرف ) هیقت  هک  رامع  باـنج  لـثم   ) تسا هورکم  نکیل  تسا  زیاـج 
ادتقا دروم  هعماج  رد  روبجم  صخـش  رگا  اما  دش .  دهاوخ  بوسحم  ادهـش  هلمج  زا  دوش  هتـشک  رگا  دوب و  دـهاوخ  یلوا  هتبلا  ( رامت

 . دوش هتشک  دنچ  ره  دنک  هیقت  كرتای  دیامن و  هیقت  دناوت  یم  ینعی  دوب ؛  دهاوخ  حابم ))  هیقت   )) وا رب  دشابن 

 (( : مارح هیقت  ))

 : تساررض زا  يرگید  ای  دوخ  ظفح  يارب  ناملسم  نتشکرد  هیقت 

ءامدلا اهب  نقحتل  هیقتلا  تلعج  امنا  مالّسلا )  هیلع  رفعج ( یبا  نع  و  ))

(136  (( . ) هیقتالف مدلا  غلب  اذاف 

یمولظم نوخ  نتخیر  هب  هیقت  رگا  سپ  دنامب ،  ظوفحم  ندش  هتخیر  زا  اهنوخ  نآ ،  ببس  هب  ات  تسا  هدشررقم  هیقت  هک  یتسرد  هب  ))
 (( . تسین هیقت  تروص  نیا  رد  دسرب ، 

 : ماما ای  ربمغیپ  ندومن  هیقت  اما 

ربمغیپ و اریز  دـنروآاجب ؛  ای  هتفگ  یعقاو  فالخ  هدومن و  هیقت  تما ،  ای  دوخ  ظفح  يارب  هک  تسین  زیاج  القع  ماـما  اـی  ربمغیپ  يارب 
رتس بجوم  هیقت  دنتسه و  تقیقح  يوس  هب  قلخ  قیرط  امنهر و  ماما ، 
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یم مزال  هکلب  زیاـج  ماـما  ربمغیپ و  رب  هیقت  دوش ،  هیقت  بجوم  نمـشد  زا  دـیدش  فوخ  بابـسا  رگا  یلب  تسا ،  عقاو  ياـفخا  قح و 
بابـسا ندش  عفترم  زا  دـعب  هکنیا  ای  دـیامرف  هنیرق  بصن  هیقت  اب  نراقم  ای  هدومرف  راکـشآ  ار  قح  هیقت ،  زا  لبق  هکنآ  طرـش  هب  دوش 

 . دیامرف نایب  ار  قح  هیقت ، 

ددرگ یم  مولعم  دوش ،  هعجارم  مالّـسلا )  مهیلع   ) همئا ندومن  هیقت  دراوم  هب  رگا  دراذـگن  یقاب  هابتـشا  رد  ار  مدرم  هکنآ :  هصالخ  و 
 . دنا هدومرف  ار  عقاو  نایب  هیقت  زا  دعب  ای  نراقم  ای  لبق  ای  هدوبن ،  روکذم  مسق  هس  زا  یلاخ  ناشیا  هیقت  هک 

(137 ( . ) ٍرْهَش ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  )

س 61

رد دشاب و  ناضمر  بش 24  هبنشجنپ  بش  یصقا  قرـش  رد  تسا  نکمم  قفا  قرف  هطـساو  هب  دشاب  ناضمر  بش 23  هعمج  بش  رگا 
؟  دش دهاوخ  بوسحم  بش  مادک  حورلا )  هکئالملا و  لزنت   ) یعقاو ردقلا  هلیل  نیاربانب ،  هبنشکی ،  ای  هبنش  بش  یصقا  برغ 

 : ج

هک یبش  نآ  زا  تسا  ترابع  هام  لوا  بش  هک  تسا  نیا  نآ  راصتخا و  لیبس  رب  يا  همدـقم  رکذ  هب  تسا  فوقوم  لا  ؤس  نیا  باوج 
دشابن رابغ  راخب و  ربا ،  لیبق  زا  يّوج  عناوم  رگا  هک  يرادقم  هب  دشاب  هدش  جراخ  باتفآ  عاعـشلا  تحت  زا  هام  باتفآ ،  بورغ  عقوم 

لوا بش  اهنآ  يارب  بش ،  نامه  هدشن  تی  ؤر  هک  يدالب  ریاس  رد  ایآ  دش ،  لاله  تی  ؤر  يرهـش  رد  هاگره  دـشاب و  تی  ؤر  لباق  ، 
رگا تسین  یکش  هن ؟  ای  تسا  هام 
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دهاوخ اهنآ  هام  لوا  بش  نامه  قفا  رد  دـشاب  یم  دالب  نآ  اب  قفاوم  اّما ،  نآ  زا  تسا  رود  رگا  ای  دـالب  نآ  هب  کـیدزن  تسا  يدـالب 
عناوم هطساوب  هدوب و  تی  ؤر  لباق  هام  قفا ،  رد  هقفاوم  ای  هبیرق  دالب  نآ  رد  هک  دوش  یم  فشک  دالب  نآ  رد  لاله  تی  ؤر  اریز  دوب ؛ 

سپ درادـن ،  قفا  رد  دالب  نآ  اب  قفاوت  هک  هدـیعب  دالب  ریاس  هب  تبـسن  اما  تساهقف و  عیمج  یقافتا  هلءاسم  نیا  هدـشن و  تیور  يوج 
نآ يادرف  هزور  تسا ،  ناـضمر  كراـبم  هاـم  لوا  بش  رگا  تسین و  اعرـش  هاـم  لوا  بش  اـهنآ  يارب  هک  دنتـسه  نیا  رب  اـهقف  رثـکا 

هدومرف اهقف  زا  يا  هدع  نکیلو  تسا  بجاو  شا  هزور  هکلب  تسین  رطف  دـیع  نآ  يادرف  دـشاب ،  لاوش  لوا  بش  رگا  تسین و  بجاو 
 ( : هدیدرگ لقن  همّالع ) ؛ (  هرکذت  زا   ) دنا

ناشیا لیلد  و  تسا .  هام  لوا  بش  نآ  دالب ،  عیمج  رد  دـش ،  لاله  تی  ؤر  يدـلب  رد  رگا  هکلب  هبیرق  هدـیعب و  دالب  نیب  تسین  یقرف 
 : تسا ماشه  هحیحص  قالطا 

 : لاق مالّسلا )  هیلع  هّللادبع (  یبا  نع  ))

(( اموی یضق  هتی  ؤر  یلع  نیثالث  اوماص  مهنارصم  لها  یلع  هلداع  هنیب  هل  تناک  نا 

یس اهرهش  زا  يرهـش  رد  هکنیا  رب  دش  ادیپ  هلداع  هنّیب  دعبو  هتفرگ  هزور  ار  ناضمر  هام  زور  لاله 29  ندیدن  هطساو  هب  هک  یسک  ))
 . دریگب اضق  زور  کی  دیاب  سپ  نآ  لبق  بش  رد  لاله  تی  ؤر  هطساو  هب  دنا ،  هتفرگ  هزور  زور 

 : لاق هنع  يرصبلا  هقثوم  اضیا  و  ))
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 (( . هضقاف رخآ  دلب  لها  دهش  ناف 

اـضق دـیاب  هتفرگن ،  هزور  هدوب و  کشلا  موی  هک  ار  زور  نآ  سپ  دـنا ،  هدومن  لاله  تی  ؤر  هک  يرهـش  لـها  دـنهد  تداهـش  رگا  ))
(( . دنکب

ماشه و هحیحـص  قالطا  ياضتقم  سپ  دـنا ،  هدومرف  تیوقت  کسمتـسم  بحاص  دنتـسم و  بحاص  رهاوج و  بحاص  ار  لوق  نیمه 
نآ اهرهـش  زا  يرهـش  رد  دوش  تی  ؤر  لاله  رگا  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  اهقف  زا  یتعامج  ياوتف  دروم  هک  روطناـمه  يرـصب  هقثوم 

ردقلا هلیل  تلیضف  كرد  يارب  تشاد  ایحا  تدابع  هب  دیاب  ار  بش  نآ  بش  نتشذگ 23  زا  سپ  دالب و  عیمج  رد  تسا  هام  لوا  بش 
تسین شیب  یکی  اعقاو  تسا ،  نآ  رد  ردقلا  هلیل  ههبش  هک  بش 23  هلمجلابو  دشاب .  ردقلا  هلیل  هک  تسا  يوق  ههبش  بش  نیا  نوچ  ، 

دوش یمن  ببـس  يدلب  رد  لاله  تی  ؤر  ینعی  قفا  رد  هقفاوم  ای  هبیرق  دالب  هب  دنتـسناد  دیقم  ار  روبزم  هحیحـص  اهقف  رثکا  نوچ  نکیل 
سپ نآ ،  اب  هقفاوم  ای  هبیرق  دالب  دـلب و  نامه  هب  تسا  صتخم  هکلب  قفا  رد  نآ  اب  فلاخم  هدـیعب  دـالب  يارب  هاـم  لوا  هب  مکح  يارب 

هقفاوم دالب  ای  شدوخ  دـلب  رد  لاله  تی  ؤر  زا  بش 23  ینعی  دیامن ؛  طایتحا  دیاب  تسا  ردقلا  هلیل  تلیضف  كرد  بلاط  هک  یـسک 
باسح هب  هک  یـسک  ًالثم  درادب ؛  ایحا  زین  ار  قفا  رد  فلاخم  هدـیعب  دالب  رد  لاله  تی  ؤر  زا  بش 23  زین  و  دریگب .  اـیحا  ار  قفا  رد 

دشاب یم  هبنش 23  بش  هقفاوم  دلب  ای  شدلب  رد  لاله  تی  ؤر 
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هعمج و بش  دـیاب  دوش  یم  هعمج 23  بش  هدـش ،  لاله  تی  ؤر  لبق  بش  کی  دـلب  نآ  اب  قفا  رد  فلاـخم  هدـیعب  دـالب  رد  نوچ  و 
تیمامت ياضتقم  نوچ  هلمجلاب  دشاب و  هدومن  یعقاو  بش 23  تلیضف  كرد  هب  نیقی  ات  دیامنب  ایحا  تدابع  هب  ار  ود  ره  هبنـش  بش 

دالب ماـمت  رد  دـشاب  یم  بش 23  نآ  تسین و  رتـشیب  بش  کـی  یعقاو  ردـقلا  هلیل  هک  تسا  نیا  هروـبزم  هقثوـم  هحیحـص و  قـالطا 
دالب فالتخا  بسح  هب  تسا  هلیل 23  ددعت  ناکما  شندوب ،  دیقم  نآ و  تیمامت  مدع  ياضتقم  تسین و  شیب  ردق  بش  کی  هشیمه 

رد ردـقلا  هلیل  تلیـضف  كرد  بلاط  سپ  دـش ،  رکذ  هک  يروطنامه  تساهقف  زا  یعمج  رایتخا  دروم  دـیقت  قـالطا و  زا  کـی  ره  و 
باـتفآ بورغ  عولط و  ثیح  زا  تسا  فلتخم  دـالب  هک  دوش  يرگید  لا  ؤس  رگا  درادـب و  اـیحا  ار  بش  ود  فـالتخا  عوقو  تروص 

لوا زا  يدلب  ره  ردقلا  هلیل  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  مییوگ :  باوج  رد  تسا ،  زور  یضعب  تقو  نامه  رد  بش و  دالب ،  یضعب  هکلب 
هربتعم ثیداحا  رد  اذـل  دالب و  فالتخا  هب  دوش  یم  تعاس  ردقلا 24  هلیل  نیاربانب ،  دلب ،  نآ  رد  رجف  عولط  ات  تسا  دـلب  نآ  بورغ 
تسا ردق  بش  يرهـش ،  رد  ردق  زور  هک  دشاب  نیمه  شّرـس  دیاش  تسا و  ردق  بش  لثم  تلیـضف  رد  ردق  زور  هک  تسا  هدش  دراو 
يرهـش ره  رد  نکیل  ردقلا  هلیل  راثآ  ریاس  نینچمه  تسا و  حورلا  هکئالملا و  لزنت  تعاس  تدم 24  رد  هلمجلاب  يرگید و  رهش  رد 

بورغ زا 
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 . نآ رد  رجف  عولط  ات  تسا  باتفآ 

س 62

؟  دنرب یمن  ثرا  اه  هدازمارح  ارچ 

 : ج

دریمب و رگا  دوش و  یمن  هدرب  ثرا  زین  وا  زا  اهنآ و  ناگتـسب  هیناز و  یناز و  زا  درب  یمن  ثرا  هک  تسا  نیا  انزلادلو  مّلـسم  ماکحا  زا 
حیحـص بسن  هب  فوقوم  ثرا  اریز  تسا ؛  ماما  بیان  ای  ماما  هب  شعوجر  هک  تسا  هل ))  ثراوال  نم   )) مکح رد  دـشاب  هتـشاد  یلام 
تاـیاور یـضعب  زا  یلب  درادـن .  یمارتـحا  دوش  دـقعنم  اـنز  هب  هک  يا  هفطن  درادـن و  یعرـش  حیحـص  بسن  انزلادـلو  تسا و  یعرش 

یفاک باتک  رد  هک  يروطنامه  دنهدب  وا  هب  يزیچ  اقاقحتـسا ) اثرا و  هن   ) امحرت هک  دننک  تیـصو  تسا  بحتـسم  دوش  یم  هدافتـسا 
وا دومن و  انز  ما  هیراج  اب  هک  مدید  ار  دوخ  مالغ  درک :  ضرع  مالّسلا )  هیلع  رقاب ( ترضح  تمدخ  راصنا  زا  يدرم  هک  تسا  يورم 
ات وا  رب  نک  قافنا  شورفن و  ار  وا  رادـهاگن و  ار  رتخد  نآ  دومرف :  ترـضح  دـییاز ،  يرتخد  هاـم  هن  زا  سپ  هدـش ،  هلماـح  مـالغ  زا 
هک هدوب  انب  رگا  هکنیا  رگید  دنیامن . )) قافنا  وا  رب  وت  لامزا  نک  تیـصو  دیـسرارف ،  وت  گرم  یتقو   )) دوشب یجرف  وا  يارب  ای  دریمب 

 ، دربب ثرا  هدازمارح 

 : الوا

تفای یم  جاور  غورد ،  تداهش  لعج  انز و  راهتشا 

 : ایناث و 

 . دنیامن يذاّخءا  هار  نیا  زا  هداد و  تبسن  یلومتم  يافوتم  صخش  هب  ار  يا  هدازمارح  غورد  تداهش  هب  يا  هدع  دوب  نکمم 

س 63

هقرف ایآ  و  تاساجن ؟  زا  اهنآ  زیهرپ  مدع  تلع  هب  ای  دنشاب  یم  سجن  اتاذ  رضاح ،  رصع  نایحیسم  نایدوهی و  ایآ 
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رسپ ای  ادخ  ار  یسیع  هک  نایحیسم  زا  يا  هقرف  نینچمه  دنمان و  یم  ادخ  رسپ  ار  ریزع  ای  دنناد و  یم  مسج  ار  ادخ  هک  نایمیلک  زا  يا 
؟  دنتسه نیعلا  سجن  رفاک  دنناد  یم  ادخ 

 : ج

هب دنراد  اهنآ  هیـضرع  تساجن  هیتاذ و  تراهط  هب  هدیقع  یلیلق  دنلیاق و  اراصن  دوهی و  هیتاذ  تساجن  هب  مهیلع  هّللا  ناوضر  اهقف  رثکا 
 . دنتسه سجن  دنیامن  یمن  زیهرپ  كوخ  تشوگ  ندروخ  رمخ و  برش  زا  اراصن  دوهی و  نوچ  هکنیا  لیلد 

زا دراد ،  مزـال  يرتـشیب  تغارف  تسا و  هلدا  نآ  فارطا  رد  قـیقحت  نیفرط و  هلدا  رکذ  هب  فوـقوم  هلءاـسم  نیا  ناـیب  حرـش و  نوـچ 
 . مبلط یم  ترذعم  هلءاسم  نیا  یلیصفت  باوج 

س 64

؟  دشاب مولعم  صخش  رب  ناحجر  فرط  هک  يدروم  رد  طقف  ای  تسا  زیاج  يدروم  ره  رد  رذن 

 : ج

ترابع هب  دشاب .  یهورکم  ای  مارح  كرت  ای  یبحتسم  ای  بجاو  ندروآ  اجب  هکنیا  هب  دشاب  تباث  نآ  یعرـش  ناحجر  دیاب  رذن  قلعتم 
 . درک ادیپ  برقت  یلاعت  دنوادخ  هب  نآ  اب  ناوتب  هک  دشاب  ییاهزیچ  زا  دشاب و  تعاط  تدابع و  دیاب  رگید 

س 65

دعتسم نادمخت  هک  یعقاوم  رد  رهوش  نودب  ینز  هب  هدومن و  يرادهاگن  ییایمیش  لیاسو  اب  هدرم  لبق  لاس  دص  هک  یـصخش  زا  ینم 
؟  تسا هدازمارح  دوش  یم  لصاح  هک  يدولوم  ایآ  دننک ،  یم  حیقلت  تسا ، 

 : ج

 . تسین دوش  یم  دلوتم  هک  يا  هچب  ندوب  هدازمارح  روبزم و  لمع  تمرح  رد  يا  ههبش 

هقرفتم تالا  ؤس 

س 66

نآرق رد  هک  تیالو ،  هروس  هرابرد  دـییامرف  یم  هچ  دـیروایب ،  دـیناوت  یمن  نآرق  لثم  هیآ  کی  یتح  هکنیا  هب  هدومرف  يدـحت  نآرق 
 ، دنا هدومن  فذح  نآرق  زا  ار  نآ  هدش  رکذ  مالّـسلا )  هیلع  نانم (  ؤمریما  حدم  رد  روبزم  هروس  رد  یتایآ  نوچ  دنیوگ  یم  تسین و 

؟  تسا یلاعت  يراب  مالک  روکذم  هروس  ایآ 

 : ج
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اب ار  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  يرادـقم  نآ  هدـننک  قیفلت  تسا و  لاـهج  تـالوعجم  تاـقفلم و  زا  تیـالو ))  هروس   )) هک تسین  یکش 
هیالولا هروس   )) هب یمسم  ار  نآ  هداد و  رارق  هیآ  ابیرقت 25  هدومن و  عمج  یبیکرت  نیرت  تشز  هب  دوخ  هطوبرم  ریغ  تاملک  يرادـقم 

 . تسا هدومن  (( 

 ، دنوادخ مالک  هب  هلوعجم  هروس  نیا  تبسن  نالطب  هجو  اما 

 : الوا

زا کیچیه  رد  دـیامرف :  یم  بهاذـملا ))  ناتـسبد   )) باتک زا  هلوعجم  هروس  نیا  لقن  زا  سپ  باـطخلا ))  لـصف   )) باـتک بحاـص 
هچ هب  هدرک و  ادـیپ  ار  هروس  نیا  اـجک  زا  بهاذـملا  ناتـسبد  باـتک  بحاـص  زا  بجعللاـیف  تسین  هروس  نیا  زا  یمـسا  هعیـش  بتک 

 . هداد تبسن  هعیش  هب  تءارج 

 : ایناث

نآرق بولسا  هب  یتهابش  چیه  اریز  دمهف ؛  یم  ار  شتیلوعجم  نآ ،  ندناوخ  زا  یمیلس  قوذ  بحاص  ره 
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 . تسا یتشز  تکاکر و  تیاهن  رد  هکلب  درادن  دیجم 

 : اثلاث

تسین و هدیشوپ  دنتسه  عالطااب  نایب  یناعم  وحن و  فرص و  ینعی  هیبدا  مولع  زا  هک  یناسک  رب  هک  يرایسب  ياهطلغ  رب  تسا  لمتـشم 
 (( . هقلخ یف  کئلوا  نینم  ؤملا  نم  لعج  هکئالملا و  نم  یفطصاو   : )) تسا هلمج  نیا  نآ  هحضاو  طالغا  هلمج  زا 

(( . دنتسه وا  قلخ  رد  ناشیا  نینم ؛  ؤم  زا  هداد  رارق  هکئالم و  زا  هدیزگربو  ))

 ، هلمج هس  نیا 

 : الوا

درادن یتبسانم .  چیه  اهنآ  بیکرت  دنرگیدکی و  هب  طوبرم  ریغ 

 : ایناث و 

 . دنشاب یمن  دیفم  دنا و  صقان  دنتسین ،  مات  مالک  هلمج  هس  نیا  زا  کی  ره 

زا داد و  رارق  نینم  ؤـم  زا  زیچ  هچ  یناـث ،  هلمج  زا  و  هدـیزگ .  رب  هکئـالم  زا  زیچ  هچ  هک  تسا  نیا  زا  لا  ؤـس  ياـج  لوا ،  هـلمج  رد 
؟  تسیچ هصقان  هلمج  نیا  زا  دارم  و  تسیک ؟  هب  هراشا  کئلوا ))   )) ثلاث هلمج 

 : تسا نیا  نآ  طالغا  هلمج  زا  و 

 (( . میعنلا تانج  مهتیزج  ینا  كدهعب  نوفوی  نیذلا  لثم  ))

 (( . تشهب ار  ناشیا  مهد  یم  ازج  نم  هک  یتسرد  هب  وت  دهع  هب  دنیامن  یم  افو  هک  یناسک  لثم  ))

؟  تسیچ تسا  هلمج  لوا  هک  ناگدننک  افو  لثم  تاملک  نیا  هدنیوگ  زا  درک  لا  ؤس  دیاب  سپ 

 : تسا نیا  هروس  نیا  طالغا  زا  رگید 

 (( . لیمج ربصف  نوره  اوغبف  فلختسا  امب  نوره  یسوم و  انلسرا  دقلو  ))

لیمج ربص  هب  رما  و  هچ ؟  ینعی  اوغبف ))  )) نینچمه و  تس ؟  انعم  هچ  هب  فلختساامب ))   )) ایآ
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؟  تسیک هب  باطخ 

 : تسا نیا  طلغ  تایآ  زا  رگید 

 (( . نوعجری مهلعل  ایصو  مهنم  کل  انلعج  نیلسرملا و  نم  کلبق  نم  يذلاک  مکحلا  کب  انیتا  دقلو  ))

 ، درک لا  ؤس  هطوبرم  ریغ  تالمج  نیا  هدنیوگ  زا  دیاب 

 : الوا

 . دراد انعم  هچ  مکحلا ))  کب  انیتا  ))

 : ایناث و 

؟  تسیک مهلعل ))  مهنم و   )) ریمض عجرم 

يانشآ سک  ره  اریز  تسین ؛  نآرق  زا  هروس  نیا  هک  تسین  یکش  دیامرف :  یم  لئاسر  هیـشاح  رد  همحرلا -  هیلع  ینایتشآ -  موحرم 
تاملک نینچ  هیبرع  مولع  هب  ملاع  صخـش  تقو  چـیه  میامن  یم  ضرع  ریقح  و  درواـیب .  ار  نآ  لـثم  دـناوت  یم  دـشاب  یبرع  ملع  هب 

اب هیآ  ردص  دـشاب و  مالک  رد  حیرـص  طلغ  دـیابن  لقاال  تغالب ،  تحاصف و  زا  میتشذـگ  دـیوگ  یمن  هطوبرم  ریغ  تالمج  هلمهم و 
 . درادن طابترا  تبسانم و  هجو  چیه  هب  هیآ  رخآ 

س 67

؟  دنک یم  ثحب  زیچ  هچ  رد  مادک  ره  تمکح ،  نایب و  یناعم  قطنم ،  مالک ،  لوقنم ،  لوقعم و  هقف ،  لوصا  مولع : 

 : ج

 (( : لوقعم ملع  ))

 . تسا ضحم  لقع  مه  اهنآ  تابثا  قیرط  دوش و  یم  ثحب  نآ  رد  یلقع  يایاضق  هک  یملع  زا  تسا  ترابع 

 (( : لوقنم ))

ترابع هب  تنـس .  باتک و  هلیـسو  هب  تسا  عرـش  طقف  اهنآ  تابثا  قیرط  هیعرـش و  ماـکحا  نآ  ثحب  دروم  ياـیاضق  هک  تسا  یملع 
مولع زا  هک  هقف ))   )) یلقع و هک  تمکح ))  ملع   )) دـننام تسا ؛  تاـیلقن  لوقنم ،  رد  تاـیلقع و  لوـقعم ،  رد  ثحب  دروـم  يرخا : 

یلقن
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 . تسا

 (( : لوصا ملع  ))

 . دوش یم  ثحب  هقف  دعاوق  زا  نآ  رد  هک  تسا  یملع 

 (( : هقف دعاوق  ))

باتک زا  ترابع  هک  هقف  هعبرا  هلدا  زا  ار  یعرش  مکح  دوش  یمن  نیناوق  نیا  نتسناد  نودب  هک  دراد  هقف  ماکحا  طابنتسا  رد  تیلخدم 
 . دومن طابنتسا  دشاب ،  لقع  لیلد  عامجا و  تنس و  و 

 (( : هقف ملع  ))

هیلیصفت هلدا  يور  زا  تاحابم  تاهورکم و  تابحتسم ،  تامرحم ،  تابجاو ،  ینعی  یعرـش ،  هیلک  ماکحا  زا  نآ  رد  هک  تسا  یملع 
 . دوش یم  ثحب  دش ،  رکذ  هک  هعبرا  هلدا  ینعی  اهنآ 

 (( : مالک ملع  ))

 ، ینید دیاقع  هب  دارم   ) دوش یم  كوکـش  تاهبـش و  عفد  دوش و  یم  ثحب  ناهرب  يور  زا  ینید  دیاقع  تابثا  تیفیک  زا  ملع  نیا  رد 
 ( . تسا نآ  تاعورف  داعم و  هب  ملعو  تماما  توبن و  ملع  وا و  لاعفا  امسا و  تافص و  هب  یلاعت و  كرابت و  ءادبم  هب  ملع 

صیخشت نازیم  قطنم ،  رگید ،  ترابع  هب  دزومآ و  یم  ار  هابتـشا  اطخ و  زا  رکف  نتـشاد  ظوفحم  دعاوق  هک  تسا  یملع  قطنم : ))  ))
 . یلقع ماکحا  عیمج  رد  تساطخ  باوص و 

 (( : نایب یناعم  ))

 . تسا مالک  رد  تغالب ))   )) هملک و رد  تحاصف ))   )) تیفیک هب  ملع 

 (( : تمکح ))

 . تسا ود  نیا  ماسقا  ضارعا و  رهاوج و  تایدام و  تادّرجم و  زا  تادوجوم  عیمج  لاوحا  هب  ملع 

س 68

رهاظم و نب  بیبح  روطچ  سپ  دندوب ،  روصحم  راوگرزب  نآ  باحـصا  و  مالّـسلا )  هیلع  ادهـشلادیس ( ترـضح  اعوسات  زور  دـنیوگ 
هجسوع نب  ملسم 
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؟  دنتسویپ ترضح  نآ  هب  رکشل  هوبنا  تراظن  نایم  رد  امهیلع -  هّللا  مالس  - 

زا هدومرف و  داریا  يا  هبطخ  نیسح ،  ترضح  اروشاع  بش  هک  تسا  هدش  لقن  اهیلع -  هّللا  مالس  هنیکـس -  ترـضح  زا  یتیاور  رد  و 
مه تیاور  نیا  دنتفر ،  عیدوت  نودب  يا  هدع  یظفاحادخ و  اب  ترـضح  نآ  رکـشل  زا  يا  هدع  دنداد ،  ربخ  ناهارمه  دوخ و  تداهش 

 . تسا نیابتم  ندوب  روصحم  اب 

دنتشاد ار  هنیدم  هب  نتفر  ياضاقت  هک  ار  دوخ  تیب  لها  ترضح ،  ارچ  دندوب ،  عنامالب  نتفر  رد  ترـضح  ناهارمه  رگا  هکنیا  رگید 
هچ تیب  لها  نداتسرف  یلو  دوبن  مه  راوازس  دش  یم  بوسحم  رارف  هکنآ  زا  هتشذگ  ترـضحدوخ  نتفر  هتبلا  دنداتـسرفن  نانآ  هارمه 

 . دنتسناد یم  یمتح  ار  تیب  لها  تراسا  یعطق و  ار  شیوخ  نارای  دوخ و  ندش  هتشک  ترضح  هک  یلاح  رد  تشاد  یعنام 

 : ج

اب راوگرزب  ود  نآ  هک  هدیدرگ  تبث  لتاقم  بتک  رد  البرک  هب  مالّسلاامهیلع )  ملسم (  بانج  بیبح و  بانج  ندمآ  تیفیک  هب  عجار 
ای متفه  بش  رد  دندرک و  یم  تکرح  یتخس  تیاهن  رد  اهبش  هدش و  ناهنپ  اهلادوگ  رد  اهزور  هدومن ،  رارف  هفوک  زا  تقـشم  لامک 

 . دندش البرک  دراو  مرحم  متشه 

تافانم اهنآ  ندوب  روصحم  اب  اروشاع ،  بش  رد  مالّـسلا )  هیلع  ءادهـشلادیس ( ترـضح  ناهارمه  زا  يا  هدـع  نتـشگرب  هب  عجار  اـما 
بـش رد  مه  نآ  عمتجم  هن  قرفتم  يا  هدـع  ندومن  رارف  هدوب ،  اهلادوگ  اـه و  هپت  رب  لمتـشم  هک  یعیـسو  يارحـص  رد  اریز  درادـن ؛ 

نازیخ ناتفا و  دناوت  یم  تسا و  نکمم  يرما  کیرات 
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 . دنوش ادج  اهنآ  زا  دعب  هدش و  نمشد  رکشل  ءزج  تسا  نکمم  زین  دننک و  رارف 

 ، داتسرفن نایرارف  هارمه  ار  دوخ  تیب  لها   ( مالّسلا هیلع  نیسح (  ترضحارچ  هکنیااما 

 : الوا

 . دومن نایب  ار  تحلصم  نآ  نانآ ،  تراسا  خیرات و  هک  دوب  یتیرومءام  تحلصم و  يارب  تیب  لها  ندرب 

 : ایناث و 

 . دش دهاوخ  فوشکم  رارف  دوب و  دهاوخ  لاحم  هچب  نز و  قافتا  هب  هتبلا  دشاب ،  لکشم  ییاهنت  هب  درم  رارف  هک  یتقو  تسا  یهیدب 

لها هک  دش  یم  یضار  هنوگچ  تسا  هیهلا  تریغ  بحاص  هک  ترضح  نآ  دوب ،  یم  رـسیم  نکمم و  هک  مه  ضرف  رب  مییوگ :  زین  و 
 . دنرادن توتف  دهع و  افو و  تسین و  اهنآ  نید  هب  يدامتعا  هک  دراپسب  یناسک  هب  ار  دوخ  تیب 

نامیالا و دقاف  ای  نامیالا  فیعـض  دهع ،  تسـس  تسرپایند ،  دـندوب  ینامدرم  دـندرک ،  كرت  ار  ام  يالوم  اروشاع  بش  هک  ییاهنآ 
ارم رفن ،  کی  داتفه و  رگم  دنامن  یقاب  دنتفر و  یم  رفن  تسیب  رفن و  هد  هتشاذگ و  اهنت  ار  مردپ  نوچ  دیامرف  یم  هنیکس  ترضح  اذل 

 : متفگ تفرگ و  هیرگ 

اعومسم ائاعد  مهل  لعجت  الو  مهلذخاف  انولذخ  مهنا  مهللا  ))

 (( . همیقلا موی  يدج  هعافش  مهقزرت  رقفلا و ال  مهیلع  طلسو 

س 69

؟  دیامن یم  بلس  يوحن  هچ  هب  هلحرم  ره  رد  ار  دوخ  قیالعو  دراد  هقالع  عون  دنچ  ندب  اب  حور 

 : ج

يانعم تسا و  هداد  رارق  ندب  یبرم  ار  حور  نیملاعلا ،  بر  ترضح  تسا .  تیبرت ))  هقالع   ، )) ندب هب  حور  ياه  هقالع  هلمج  زا 
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 : تسا مسق  ود  ندب  رد  حور  تافرصت  هکنیا :  بلطم  هصالخ  دور .  یم  راظتنا  نآ  زا  هک  یلامک  هب  تسا  یئیش  ندناسر  تیبرت ، 

 : لوا

 . همضاه زاهج  سفنت و  زاهج  دننام  ینیوکت  يرایتخا و  ریغ  یعیبط و  تافرصت 

 : مود

لوا مسق  باوخ ،  تلاح  رد  ندـب ،  رد  حور  يدارا  تاریبدـت  ریاس  هناگجنپ و  ساوح  تاکاردا  دـننام  يراـیتخا  يدارا و  تافرـصت 
 . دور یم  نیب  زا  فرصت  مسق  ود  ره  گرم ،  رد  تسین و  مود  تسا و 

 . دناسر یم  وا  زا  بقرتم  لامک  هب  ار  نت  تکلمم  ياوق  زا  هوق  ره  ندب و  ياضعا  زا  يوضع  ره  یلاعت  هّللا  نذاب  حور  نینچمه 

لثم دـیلوت  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  نآ  عورف  هیمنت و  ياوـق  ندـب و  هیذـغت  هاگتـسد  ینعی  تسا ؛  ریبدـت )) هقـالع   ، )) قیـالع هلمج  زا 
دسرب وا  ياپ  هب  يراخ  ای  ینزوس  رگا  هک  يروطب  یلاعت  هّللا  نذا  هب  تسا  حور  ریبدت  هب  امامت  هیدارا  ياوق  هیکاردا و  ياوق  ندومن و 
اهدـص دـحاو  نآ  رد  رگید و  راک  زا  يراک  ار  وا  دراد  یمن  زاب  هک  تسا  نیا  حور  بیاجع  زا  دـیآ و  یم  رب  نآ  عفد  ماقم  رد  اروف  ، 

مشچ دحاو ،  نامز  رد  الثم  دوش ؛  یمن  يرگید  ریبدت  زا  عنام  کی  ره  ریبدت  هدومن و  راک  هب  لوغشم  تسا  ندب  تکلمم  رد  هک  هوق 
ياوق دنک ،  یم  تکرح  اپ  تسد و  دـشچ ،  یم  هقئاذ  هدومن ،  مامـشتسا  هماش  دـیامن ،  یم  قطن  نابز  دونـش ،  یم  شوگ  دـنیب ،  یم 

دنتمدخ ماجنا  لوغشم  همه  اهنآ  تاعورف  هیمنت و  هیذغت و 
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.

عیطم رخـسم و  وا  ياوق  عیمج  تسامرفنامرف و  مکاح و  ندـب  تکلمم  رد  حور  ینعی  تسا ؛  تموکح ))  هقالع   )) قیالع هلمج  زا  و 
ندش زاب  قطن و  هدارا  تقو  رد  نابز  تکرح  رد  هچنانچ  دیامن ؛  یم  تعاطا  اروف  هلصاف  نودب  دیامن  هدارا  هچره  تسا و  حور  هدارا 
ندب ضراع  هک  یضرم  رثا  رد  دوش  یم  هاگ  یلب  تسا ،  سوسحم  اهنآ  ریغ  ندیدن و  ای  ندید  هدارا  تقو  رد  نآ  ندش  هتسب  مشچ و 

یم جراخ  شتعاطا  زا  امامت  گرم  عقوم  رد  هکنانچ  دوش ؛  جراـخ  حور  تعاـطا  تحت  زا  هروکذـم  ياوق  نیا  زا  یـضعب  دوش ،  یم 
 . دنوش

س 70

؟  داد صیخشت  مالحا  ثاغضا  ای  بذاک  ناوت  یم  ار  مادک  قداص و  ناوت  یم  ار  ای  ؤر  زا  مسق  هچ 

 : ج

 (( . مالحا ثاغضا  ینامحر و   : )) تسا مسق  ود  رب  ای )) ؤر  ))

 : تسا مسق  ود  رب  نیا  دوش و  اقلا  حور  هب  باوخ  ملاع  رد  یناـعم  ملاـع ،  راـگدرورپ  فرط  زا  هک  تسا  نآ  یناـمحر ))  ياـی  ؤر  ))
ای دـنامب و  یقاب  يرادـیب  تقو  ات  هرکاذ  رد  نیتسخن  تفارـص  نامه  هب  اـنعم  هک  تسا  یتقو  نآ  تسین و  ریبعت  هب  جاـتحم  هکنآ  یکی 

تبسانم هب  ریش  تروص  هب  ملع  ندش  لدبم  لثم  هبـسانم  تروص  هب  دشاب  هدش  لدبم  انعم  هک  تسا  یتقو  نآ  تسا و  ریبعت  هب  جاتحم 
 . تسا یناحور  ییاذغ  هدام  ملع  هکنانچ  شندوب  مسج  ییاذغ  هدام  ریش و  نتشاد  ریثک  ریخ 

تشحو تیذا و  بجوم  هک  تسا  یناطیش  سواسو  ای  نآ  ءاشنم  اریز  تسا ؛  مسق  هس  رب  سپ  مالحا ))  ثاغضا   )) اما
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هکنیا ای  دیامن و  یم  بیغرت  صیرحت و  ددرگ ،  یم  رکنم  هب  رجنم  ای  اعرش  تسا  رکنم  هک  يرما  هب  ار  وا  هکنیا  ای  ددرگ و  یم  هدننیب 
ار دوخ  باوخ  رد  سپ  دراد  هنیک  یسک  اب  هکنیا  لثم  تسا  دوجوم  صخش  دوخ  رد  هک  یتالایخ  راکفا و  سفن و  ثیدح  نآ  ءاشنم 

رگا الثم  نوخ  مغلب و  ادوس و  ارفـص و  ینعی  تسا ؛  طالخا  هبلغ  نآ  ءاشنم  هکنیا  ای  دـنیب و  یم  هبراحم  هلداجم و  هعزانم و  لوغـشم 
خلت مرگ و  ارفص  اریز  دنیب ؛  یم  اهنیا  ریاظن  هقعاص و  مومـسم و  خلت و  ياهمعط  درز و  ياهگنر  باوخ  رد  دوش ،  بلاغ  ارفـص )) ))

 (( مغلب  )) هک یسک  و  دنیب .  یم  شرت  ياهمعط  هایس و  ياهگنر  هدنزوس و  ياهزیچ  دشاب  بلاغ  وا  رب  ادوس ))  )) هک یـسک  و  تسا . 
ياهمعط زمرق و  ياهگنر  دشاب  بلاغ  وا  رب  نوخ ))   )) هک یسک  و  دنیب .  یم  فرب  ناراب و  بآ و  دیفس و  ياهگنر  دشاب  بلاغ  وا  رب 

 . دنیب یم  برط  عاونا  نیریش و 

مولعم سپ  هدوب  لادتعا  لامک  رد  ای  ؤر  تلاح  رد  رگا  دنیبب  دنک و  دوخ  جازم  هب  عوجر  الوا  هک  تسا  نیا  هب  ای  ؤر  صیخـشت  قیرط 
رگا هدـید  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  دـنیبب  دـیامن و  باوخ  زا  لبق  دوخ  تلاح  هب  عوجر  نآ  زا  سپ  تسین  طالخا  هبلغ  زا  هک  دوش  یم 

هک يزیچ  ای  يرکنم  هب  بیغرت  ای  ؤر  رگا  دنیبب  نآ  زا  سپ  هدوبن ،  سفن  ثیدح  دوش  یم  مولعم  سپ  هتـشادن  يرادیب  رد  هقباس  چیه 
هدوبن و دوش  یم  يرکنم  هب  رجنم 
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هک دـش  نئمطم  صخـش  هکنآ  زا  سپ  هدوبن و  یناطیـش  سواسو  نآ  ءاـشنم  دوش  یم  مولعم  هدوبن  یناـشیرپ  بارطـضا و  بجوم  زین 
 . تسا هدوب  ینامحر  دوش  یم  مولعم  هدوبن ،  مالحا  ثاغضا 

ندومن هعجارم  هلمج  نآ  زا  تسا  یقرط  نآ  يارب  سپ  اهنآ  زا  بولطم  دارم و  صیخـشت  هینامحر و  يای  ؤر  ریبعت  نتـسناد  قیرط  اـما 
مالـسلاراد  )) رخاوا رد  اهنآ  زا  يرادـقم  تسا و  هدـش  دراو  ای  ؤر  ریبعت  باب  رد  مالّـسلا )  مهیلع   ) تیب لـها  زا  هک  هریثک  تاـیاور  هب 

لثم دـیجم  نآرق  تایآ  تابـسانم  هب  ندومن  هعجارم  هلمج  نآ  زا  تسادوجوم و  راونـالاراحب  دـلج 14  رد  يرون و  یجاح  موحرم  ((
 : هفیرش هیآ  تبسانم  هب  جح  قیفوت  هب  دوش  یم  ریبعت  دشاب  ینامحر  دیوگ و  یم  ناذا  دنیبب  باوخ  رد  رگا  هکنیا 

(138  . . . ( . ) ِّجَْحلِاب ِساّنلا  ِیف  ْنّذَا  (َو 

 : دهع هب  نامسیر  ریبعت  لثم  دشاب  یقتم  حلاص و  هدننیب  هک  یتروص  رد 

(139  . . . ( . ) ِهّللا ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  )

 : قافن هب  کشخ  بوچ  و 

(140  . . . ( . ) ٌهَدَّنَسُم ٌبُشُخ  ْمُهَّنَاَک  ) . . . 

 : تواسق هب  گنس  و 

(141  . . . ( . ) ِهَراجِْحلاَک َیِهَف  ) . . . 

 : ندرک تبیغ  هب  تیم  تشوگ  ندروخ  و 

(142  . . . ( . ) اْتیَم ِهیخَا  َمَْحل  َلُکءاَی  ْنَا  ْمُکُدَحَا  ُّبُِحیَا  ) . . . 

 : اهنز هب  مخت  سابل و  و 

(143  . . . ( . ) ْمَُکل ٌساِبل  َّنُه  ) . . . 

(144 ( . ) ٌنُونْکَم ٌضَیب  َّنُهَّنَاَک  )

یسک دنیبب  باوخ  رد  هکنیا  لثم  تسا  یناعم  امسا و  تابسانم  هب  عوجر  هلمج  نآ  زا  و 
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اذکه دوش و  یم  ریبعت  یتمالس  هب  دشاب ،  ملاس ))   )) شمـسا ای  دوش  یم  ریبعت  تیادهو  دشر  هب  نیا  دشاب ،  دشار ))  )) وا مسا  هک  ار 
.

لوط هب  تسا  هدرم  دنیبب  باوخ  رد  رگا  الثم  بیغ ؛  ملاوع  رارـسا  قیاقح و  توکلم و  ملاع  تابـسانم  هب  عوجر  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
یمک رثا  رد  تسا  توم  تقیقح  رد  گرم  زا  سپ  تایح  هب  تبسن  هیویند  تایح  اریز  دوش ؛  یم  ریبعت  وا  هیویند  تایح  اقب و  رمع و 

وا دنیبب  رگا  هکنیا  لثم  تسا و  گرم  زا  سپ  تایح  یقیقح  تایح  ملاع و  نیا  رد  شندوب  التبم  شندوب و  بوجحم  حور و  ظوظح 
تسوا يداش  لوا  نم ،  ؤم  يارب  گرم  اریز  تسا ؛  کیدزن  وا  گرم  دوش  یم  مولعم  دنرب  یم  يداماد  قاطا  یـسورع و  هلجح  هب  ار 
 . شا هلجح  رد  سورع  ندیباوخ  لثم  باوخب ،  دنیوگ  یم  وا  هب  ربق  رد  باوج  لا و  ؤس  زا  سپ  هک  تسا  يورم  هک  يروطنامه 

تسین رـسیم  تسا و  لاکـشا  تیاهن  رد  یئزج  دراوم  رب  اهنآ  قیبطت  هک  تسا  یتایلک  ریبعت ،  ماسقا  زا  دش  هتفگ  هچنآ  دنامن  هدیـشوپ 
 (( تسارف  )) هب رون  نیا  زا  دهد و  صیخـشت  دنیبب و  نآ  تکرب  هب  هک  دـیامرف  هضافا  وا  هب  يرون  یلاعت  يادـخ  هک  یـسک  يارب  رگم 

 . دوش یم  ریبعت 

س 71

لءافت و هب  تبسن  دراد ؟  یلصا  تایاور ،  رد  دوش  یم  ریبعت  لیجعت  هب  ای  روما  رد  ربص  هب  نآ  زا  ماوع  نیب  هک  جوز  ای  درف  هسطع  ایآ 
 . دییامرف موقرم  حیضوت  ّریطت 

 : ج

روهشم ماوع  نیب  رد  هچنآ 
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رد یلب  هدشن ،  هدید  فرح  نیا  زا  يرثا  ثیداحا  رد  دیامن ،  هسطع  یـسک  نآ  نراقم  هب  هک  يرما  رد  مادـقا  هب  ندومن  ربص  زا  تسا 
مالک نآ  قدص  رب  لیلد  دیامن  هسطع  یـسک  یمالک ،  نراقم  رگا  ینعی  تسا ؛  مالک  قدص  دهاش  هسطع  هک  تسا  هدیـسر  تایاور 

تسوا تیفاع  رب  لیلد  ضیرم  هسطع  هک  تسا  دراو  زین  و  مالک .  قدص  رب  تسا  دهاش  ود  دوشب ،  عقاو  هسطع  هبترم  ود  رگا  تسا و 
تـسا عفان  هسطع  هک  تسا  يورم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  زا  زین  و  زور .  تفه  ای  زور و  هس  ات  تسا  توم  زا  ناما  زین  و  . 

 . تسا درد  ضرم و  سپ  دش  رتشیب  رگا  دنکن و  زواجت  هبترم  هس  زا  هک  یمادام  ندب ،  مامت  يارب 

دیدپ شلد  رد  نآ  بسانم  يریخ  هب  دـیما  يزیچ  ندینـش  ای  ندـید  زا  صخـش  هک  تسا  نآ  لءافت  ّریطت )) لّءافت و   )) هب تبـسن  اما  و 
 . دوش رادیدپ  شلد  رد  يزوریپ  یتمالس و  دیما  سپ  دش ،  دراو  دشاب  هّللارصن  ای  هّللا  حتف  ای  ملاس  وا  مان  هک  یصخش  هکنیا  لثم  دیآ 

مابرب دغج  نتسشن  زا  هکنیا  لثم  دوش  رادیدپ  وا  رد  يرش  ای  ییالب  راظتنا  يزیچ  ندینش  ای  ندید  زا  هک  تسا  نآ  سکع  هب  ریطت )) ))
يرـش ای  رطخ  راظتنا  رفـس  لوا  ای  زور  لوا  رد  تسا  سوحنم  شرظنم  هک  یـصخش  ای  یناویح  ندـید  زا  ندـش و  بارخ  راظتنا  هناخ 

تسا ندز )  دب  لاف   ) ریطت تهارک  و  ندز )  کین  لاف   ) لءافت بابحتسا  تایاور  زا  دافتسم  سپ  نآ ،  مکح  اما  دنک و  ادیپ 
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هتبلا دراد و  ار  یلاعت  دنوادخ  فاطلا  جرف و  راظتنا  یهلا و  لضف  هب  دیما  لءافت  لاح  رد  صخش  هک  تسا  نیا  لءافت  تیبوبحم  رس  و 
(( َّلجوَّزع هّللا  جرفلا  راظتنا  یتما  لامعا  لضفا   : )) دومرف هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  اذل  تسا و  ریخ  هب  ور  یلاح  نینچ  رد 

 . تسالب راظتنا  نظ و  ءوس  ياراد  هکلب  تسین ،  وا  رد  یهلا  تمحر  هب  يدیما  ریطت  لاح  رد  سکعلاب  و  ( 145)

 : ریطت لءافت و  ندوب  رث  ؤم  اما  و 

هتـشاد نظ  نسح  وا  هب  هک  ار  يا  هدنب  یلاعت  يادخ  اریز  تسا ؛  رث  ؤم  هتبلا  تسا ،  یهلا  جرف  لضف و  هبدیما  رب  لمتـشم  نوچ  لءافت 
(146  (( . ) نم ؤملا  يدبع  نظ  نسح  دنع  انا   : )) تسا هدومرف  هکلبدیامرف  یمن  سویءام  دشاب 

 (( . متسه دوخ  نامیا  اب  هدنب  کین  نامگ  دزن  نم  ))

دنکن وا  هب  ییانتعا  رگا  دوش و  دـیدش  وا  رد  الب  راظتنا  دـهد و  ّتیمها  ار  نآ  نآ ،  بحاـص  هک  تسا  یماـگنه  شریثءاـت  ّریطت  یلو 
تـسا يورم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  زا  هکنانچ  تشاد  دهاوخن  یئوس  رثا  شیارب  دـیامن  لکوت  دوخ  راگدرورپ  هب  هکلب 

(147  (( . ) لکوتلا هریطلا  هرافک   : )) هک

هب تفرگ و  لهس  ار  نآ  رگا  تسا  صخش  لاح  عبات  شرثا  ریطت  تسا  يورم  مالّـسلا )  هیلع  قداص (  ترـضح  زا  یفاک  باتک  رد  و 
درک يوریپ  ار  نآ  داد و  ّتیمها  نآ  هب  تفرگ و  تخس  ار  نآ  رگاو  دید  دهاوخن  یئوس  رثا  دومن  لکوت  ادخ  هب  درکن و  ییانتعا  نآ 

 : دوش یم  التبم 

نا اهلعجت  ام  یلع  هریطلا  ))
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(148 (( . ) ائیش نکت  مل  ائیش  اهلعجت  مل  نا  تددشت و  اهتددش  نا  تنوهت و  اهتنوه 

س 72

یم هچ  هراب  نیا  رد  دشاب ،  یم  تحاصف  فالخ  رب  هک  هدش  رکذ  ایلاوتم  قلح  فرح  هس  سی ،  هکرابم  هروس  رد  دهعا ))  )) هملک رد 
؟  دییامرف

 : ج

ناسآ هکلب  هدوبن  تخـس  نآ  يادا  دـشابن و  لیقث  نابز  رب  ینعی  هتـشادن  فورح  رفانت  هک  تسا  نآ  هملک  تحاـصف  طیارـش  هلمج  زا 
حیـصف هملک  تسا  نکمم  اریز  اهنآ ؛  دعبو  برق  ای  فورح  جراخم  فالتخا  هب  هن  تسا  حیحـص  قوذ  هب  انعم  نیا  صیخـشت  دشاب و 

سکعلاب و  دـشاب .  ناسآ  لهـس و  هملک  نآ  ظفلت  فصو  نیا  اب  دنـشاب و  جرخم  کی  زا  یتح  ای  کیدزن  مه  هب  نآ  فورح  جراخم 
 . دشاب تخس  نآ  يادا  نکیل  فلتخم  نآ  فورح  جراخم  هملک  تسا  نکمم 

ظفلت تلوهس  لامک  اب  درادن و  یتخـس  چیه  نآ  يادا  دهعا ))  )) هملک هکنیا  رب  تسا  دهاش  میلـس  نادجو  حیحـص و  قوذ  هلمجلابو 
 . دوش یمن  تفای  برع  هملک  رد  دشاب  رتحیصف  ای  نآ  لثم  دشاب و  دهعا ))  )) يانعم هب  هک  يرگید  هملک  دوش و  یم 

س 73

هار رد  داهج  لثم  ای  دراد  ندرک  دازآ  هدنب  ای  دیهش  باوث  لمع ،  نالف  ای  زامن  نالف  ای  اعد  نالف  ندناوخ  دراد  تایاور  زا  یضعب  رد 
یم هداد  اعد  نالف  يراق  هب  هدـش  هتخیر  ادـخ  هار  رد  شنوخ  هک  یـسک  باوث  ریظن  یباوث  روطچ  دـییامرف  نایب  احیـضوت  تسادـخ ، 

؟  دوش

 : ج

لمتشم هک  هدیـسر  مالّـسلا )  مهیلع  همئا (  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  ترـضح  زا  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هریثک  تایاور 
یم هبحتسم  لامعا  تادابع و  رب  بترتم  هک  ییاهباوث  اهرجا و  رب  تسا 
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رد ددرگ و  یم  لصاح  اهنآ  رد  یقوش  تایاور ،  لیبق  نیا  ندینـش  زا  نامیا  لها  زا  یـضعب  و  تسین .  در  حرط و  لباق  چیه  هک  دشاب 
هک تسا  ملسم  هچنآ  هظحالم  اب  اصوصخ  دیـسر ،  دنهاوخ  باوث  بتارم  زا  یـضعب  هب  انیقی  دنیامن و  یم  یعـس  رتشیب  هحلاص  لامعا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ ( دنچره  دیـسر ،  دهاوخ  نآ  هب  دروآ ،  اجب  ار  یلمع  نآ  دیما  هب  دسرب و  وا  هب  باوث  زا  یتیاور  سک  ره 

ییاهرجا اهباوث و  ندینش  زا  رگید  هدع  نکیلو  دنتداعس  تاجن و  لها  نینم  ؤم  زا  هدع  نیا  دنشاب و  هدومرفن  مالّسلا )  هیلع  ماما (  ای  ( 
یم ار  تایاور  لیبق  نیا  در  راکنا و  هدومن و  تءارج  یـضعب  هکلب  دـنیامن ،  یم  داعبتـسا  تسا  هدـیدرگ  دراو  یئزج  لامعا  يارب  هک 

هّللابذوعن رگید  یـضعب  تسا و  دوجوم  هصاخ  هماع و  بتک  رد  عوضوم  نیا  رد  حیحـص  ربتعم و  ثیدح  نارازه  هکنآ  لاح  دنیامن و 
ای راکنا  هدـسفم  يا و  هدـع  داعبتـسا  زا  يریگولج  يارب  اذـل  تایاور ،  نآ  یناعم  زا  يربخ  یب  تلاـهج و  رثا  رد  دـنیامن  یم  ازهتـسا 

تفرعم و داـیدزا  بجوم  دوش ،  یم  هتـشون  هچنآ  ناـنم  دـنوادخ  زا  تسا  دـیما  دوش و  یم  هتـشاگن  باوج  دـنچ  يا  هدـع  يازهتـسا 
 . ددرگ تریصب 

 : لوا باوج 

 : تسا مسق  ود  رب  باوث  رجا و  هک  تسا  نیا  تایاور  زا  دافتسم 

یقاقحتسا  - 1

یلضفت  - 2

هبجاو و هحلاص  لامعا  زا  کی  ره  لباقم  رد  دوخ  هغلاـب  تمکح  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  يدزم  رجا و  نآ  یقاقحتـسا ))  باوث  ))
تسا و هداد  رارق  هبحتسم 
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 . دیسر دهاوخ  وا  هب  دیدرگ و  دهاوخ  رجا  زا  نیعم  رادقم  نآ  قحتسم  دروآ  اجب  ار  لمع  نآ  سک  ره  هیهلا  دادرارق  بسح  رب 

هناهب هب  حلاص  دابع  هب  دوخ  لضف  زا  دـنوادخ  ّتیـشم  ياضتقا  بسح  رب  ررقم  رادـقم  نیا  زا  دـیاز  هک  تسا  نیا  یلـضفت ))  باوث  ))
(149 ( . ) ِمیظَْعلا ِلْضَفلاوُذ  ُهّللا  َو  باسح . . . (  نودب  دیامرف  یم  تمحرم  اهنآ  هیئزج  لامعا 

یلاعت يادخ  دـناوخب ،  ار  اعد  نالف  ای  زامن  نالف  سک  ره  الثم  هدیـسر  هک  یتایاور  تسا  نکمم  مییوگ :  بلطم  نیا  رکذـت  زا  سپ 
رد ندش  هتشک  یقاقحتسا  باوث  اقاقحتـسا ،  هن  الـضفت  رازگزامن  صخـش  نیا  هب  هک  دشاب  نیا  دارم  داد ،  دهاوخ  وا  هب  دیهـش  باوث 

لوقع كاردا  قوف  شا  یقاقحتسا  باوث  رب  دیاز  دوش  یم  هداد  دیهش  هب  الـضفت  هک  ار  هچنآ  هتبلا  دیامرف و  یم  تمحرم  ار  ادخ  هار 
 . تسا

هدیسر یتایاور  رد  دیهش و  یلضفت  هبترم  هب  هن  دسر  یم  دیهش  یقاقحتسا  هبترم  هب  زامن  نالف  هطساو  هب  صخـش  رگید ،  ترابع  هب  و 
هاگره هک  دشاب  نیا  دارم  تسا  نکمم  هکئالم ،  یصو و  دص  ربمغیپ و  دص  باوث  تسوا  يارب  دروآ  اجب  ار  لمع  نالف  هک  یـسک  ، 

یم لماع  صخـش  نیا  هب  الـضفت  ار  رادقم  نامه  دنراد ،  یقاقحتـسا  باوث  رادقم  هچ  دنروایب  اجب  ار  لمع  نیا  یـصو  ربمغیپ و  دص 
دـص هاگره  ینعی  دراد ؛  ار  ربمغیپ  دـص  یقاقحتـسا  باوث  دـناوخب  ار  بشما  زامن  تعکر  ود  هک  یـسک  دوش  دراو  رگا  الثم  دـنهد ؛ 

صخش نیا  هب  الضقت  رجا  رادقم  نامه  دنناوخب  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  ربمغیپ 
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 . دوش یم  هداد  صخش  نیا  هب  دنا  هدوب  تلاسر  غیلبت  تدابع و  لوغشم  رمع  کی  هک  ربمغیپ  دص  باوث  هکنیا  هن  دوش  یم  تیانع 

 : مود باوج 

رب فوـقوم  هبحتـسم ،  هبجاو و  تداـبع  ره  یلوـبق  لـمع و  نآ  یلوـبق  رب  فوـقوم  یلمع  ره  باوـث  رجا و  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبش 
تـسا نآ  صالخا ،  نیتسخن  هبترم  تسا ،  یبتارم  ار  صـالخا  و  ( 150  . . . () َنیـِصلُْخم َهّللا  اوُدـُبْعَِیل  ِّالا  اوُِرُما  ام  َو   : ) تسا صالخا 

ءزج تشاد ،  دـهاوخن  یباوـث  شبحاـص  هکنیا  رب  هوـالع  تـسا و  لـطاب  اـنیقی  دـشابن  یفخ  كرـش  هعمـسو و  اـیر  زا  لـمع  نآ  هـک 
 . دوش یم  هدرمش  كرش  ماسقا  زا  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  ایر  اریز  دوب ؛  دهاوخ  باقع  راوازس  هدش و  هدرمش  شناهانگ 

لاثتما طقف  لمع  نآ  هب  وا  یعاد  دشاب و  هتشادن  نآ  رب  بترتم  باوث  هب  يرظن  لمع ،  بحاص  هک  تسا  نآ  صالخا  بتارم  زا  رگید 
 : تسا يورم  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترضح  زا  هکنانچ  دشاب  وا  هب  برقت  الوم و  رما 

تدابع دریگ ،  ماجنا  تشهب  عمط  هب  هک  یتدابع  تسا و  نامالغ  دـیبع و  تدابع  دوش ،  هدروآ  اـجب  باذـع  فوخ  زا  هک  یتداـبع  ))
 (( . تسا رارحا  تدابع  دریگ ،  ماجنا  یلاعتقح  قاقحتسا  يور  زا  هک  یتدابع  تسا و  نارگ  هلماعم  راجت و 

نکمم مییوگ  همدـقم  نیا  نتـسناد  زا  سپ  و  تسا .  مالک  لوط  بجوم  شرکذ  هک  تسا  يرگید  بتارم  صالخا  زا  هبترم  نیا  قوف 
ره سک  ره  هک  ییاج  دشاب ؛  صالخا  بتارم  رابتعا  هب  هدیسر  تایاور  رد  هک  يریثک  ياهباوث  تسا 
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صالخا بتارم  هب  ندیـسر  هک  تسا  حضاو  ریـصب  صخـش  رب  تشاد .  دهاوخ  ار  باوث  زا  يا  هبترم  دـشاب  اراد  ار  صالخا  زا  هبترم 
بتارم زا  یضعب  هکلب  دوجولازیزع  نآ  بتارم  زا  هبترم  ره  تسا و  هینامحر  تاضافا  هیناسفن و  تادهاجم  هب  جاتحم  بعص و  رایـسب 

صالخا نیتسخن  هبترم  ياراد  یهلا  ددم  هب  نامیدابع  لامعا  رگا  ام  لاثما  مدرم و  زا  يرامش  تشگنا  يارب  رگم  دوش  یمن  تفای  نآ 
دنچ ره  دـیامرف ،  تیاـنع  ار  باوث  بتارم  زا  یـضعب  الـضفت  هک  تسا  نآ  ناـنم  دـنوادخ  زا  دـیما  دـشاب ،  یلاـخ  یفخ  كرـش  زا  و 

دـشاب مذ  ضغب  حدـم و  بح  لد  رد  هک  یمادام  اریز  تسا ؛  لکـشم  یلیخ  اـم  لاـثما  يارب  مه  صـالخا  زا  هبترم  نیمه  هب  ندیـسر 
و دومن .  رکـش  یلیخ  دـیاب  دوشن ،  بوسحم  ام  تائیـس  ءزج  ام  يدابع  لامعا  هک  دوش  يروط  رگا  و  دوب .  دـهاوخن  اـیر  زا  نومءاـم 

مود هبترم  ندوب  اراد  هب  هتسناد  فوقوم  هدیسر  تایاور  رد  هک  ار  لامعا  رب  هبترتم  ياهباوث  هب  ندیـسر  هر )   ) سوواط نبدیـس  بانج 
یثیدـح رد  رگا  هلمجلاـب  و  دـشابن .  باوـث  عـمط  هب  شلمع  هک  تسا  یـسک  يارب  اـهباوث  نیا  ینعی  دـیدرگ ؛  رکذ  هـک  صـالخا  زا 

یسک دارم  انیقی  اریز  تسین ؛  داعبتـسا  بجعت و  ياج  چیه  دراد  دیهـش  دص  باوث  دروآ  اجب  لمع  نالف  یـسک  رگا  دیدومن  هدهاشم 
نودـب صـالخا  بتارم  زا  هبترم  ره  ندـش  اراد  دـیدرگ  رکذ  ـالبق  هکناـنچ  دـشاب و  صـالخا  بتارم  زا  يا  هـبترم  ياراد  هـک  تـسا 

یم هتشک  دور و  یم  گنج  نادیم  هب  هعفد  کی  دیهش  رگا  دش ،  دهاوخن  رّسیم  هیناسفن  تادهاجم 
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 . تسا ناطیش  دوخ و  سفن  اب  گنج  نادیم  رد  زور  هنابش  صالخا ،  بلاط  دوش ، 

دندومرف باحصا  هب  دندومرف و  تعجارم  يا  هوزغ  زا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هک  تسا  يورم  یفاک ،  فیرش  باتک  رد 
:

( . 151 (() ربک الا  داهجلا  مهیلع  یقبو  رغص  الا  داهجلا  اوضق  موقب  ًابحرم  ))

 (( . سفن اب  داهج   : )) دومرف تسیچربکاداهج ،  هکدندومن  لا  ؤس  ترضحزا  نوچو 

 : موس باوج 

اهنآ ریغو  ماعطا  ای  موص  ای  زامن  نالف  ای  اعد  نالف  ندناوخ  دنیب  یم  صخش  هک  تسا  نیا  تایاور  لیبق  نیا  راکنا  ای  داعبتسا و  ببس 
جح ای  داهج  نکیلو  دناوخ  ار  هروس  نالف  ای  زامن  ای  اعد  نآ  دوش  یم  هقیقد  دنچ  تدم  رد  الثم  دریگ ؛  یم  ماجنا  تلوهس  لامک  رد 

؟  ادخ هار  رد  ندش  هتشک  اعد و  نالف  نیب  دوش  یم  هنزاوم  هنوگچ  تسا ،  یتخس  لامک  رد 

 : باوج

ماجنا نامه  دارم  هک  هدرک  لایخ  نوچ  تسا ؛  تاداـبع  ریاـس  زاـمن و  اـعد و  زا  دارم  زا  تلفغ  نآ  ءاـشنم  لـطاب و  تسا  یمهوت  نیا 
تیمها نءاش و  و   )) درادـن تمیق  ییاهنت  هب  تادابع  تروص  هکنآ  لاح  تسا و  تلوهـس  لامک  رد  مه  نآ  هتبلا  تساهنآ و  تروص 

تروص درادـن ،  ینءاـش  حور  یب  ندـب  هک  يروطناـمه  تسا ))  لـمع  نآ  حور  راـبتعا  هب  تقیقح و  ندوـب  ارادرادـقم  هب  یلمع  ره 
مایق و زا  صوصخم  تاکرح  لوغـشم  شندـب  طقف  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  یـسک  رگا  الثم  درادـن ؛  یـشزرا  ییاـهنت  هب  تاداـبع 

ات زامن  لوا  زا  نکیلو  لوغشم  رکذ  تئارق و  هب  شنابز  دوجس و  عوکر و 
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عوکر لاح  رد  دـشاب و  هّللا ))  يدـی   )) نیب مایق  رکذـتم  مایق  لاح  رد  هکنیا  ضوع  رد  الثم  دـشاب ؛  رگید  ياهاج  شبلق  هجوت  رخآ ، 
ّتیهزنم رکذـتم  حـیبست  لاـح  رد  هّلل و  عوشخ  ینعی  ّتیدوـبع  هفیظو  ماـجنا  رکذـتم  هدجـس  لاـح  رد  هّلل و  عوـضخ  بدا و  رکذـتم 

مامت رد  اذکه  وا و  تینادحو  رکذتم  لیلهت  رد  وا و  ياهتمعن  رکذـتم  دـمح  لاح  رد  وا و  تمظع  رکذـتم  ریبکت  لاح  رد  یلاعتقح و 
دوب و دهاوخن  بّرقم  انیقی  دشابن  دّعبم  رگا  حور  یب  زامن  نیا  دشاب ،  ایند  لها  اب  شتالماعم  شیصخش و  تالاح  رکذتم  تالاح  نیا 
زا هک  یلاح  رد  دوشب  ییاعد  ندناوخ  لوغـشم  هک  یـسک  نینچمه  دوب و  دهاوخ  يزامن  نینچ  يارب  میظع  ياهباوث  همه  نآ  هنوگچ 
 ، اعد نالف  ندناوخ  يارب  هک  دیدید  یتیاور  رد  رگا  و  تسا ؛  عفن  مک  رایسب  شلمع  تسا  تکرح  لوغـشم  شنابز  طقف  رخآ  ات  لوا 

زجع و هب  نیقی  زا  تسا  ترابع  اـعد  تقیقح  دـشاب و  ییاـعد  حور  تقیقح و  ياراد  هک  تسا  یتروص  رد  اـنیقی  تسا  دیهـش  باوث 
تسا و یلاعتقح  نذا  هب  فوقوم  اهنآ  تیرث  ؤم  هکنیا  بابسا و  عیمج  زا  سءای  روما و  عیمج  رد  هّللا  يوس  ام  عیمج  دوخ و  رارطـضا 
 ، دوش ادـیپ  یـسک  يارب  اعد  ندـناوخ  عقوم  رد  تلاح  نیا  رگا  و  وا .  يوس  هب  هجوت  مامت  وا و  ریغ  زا  یگدـیرب  لدو  عاـطقنا  لاـمک 

هلماک هبترم  تسا  نکمم  هکلب  دوب ،  دهاوخ  يواسم  دوش  یم  هتـشک  ادخ  هار  رد  دور و  یم  گنج  نادیم  هب  هک  یـسک  لاح  اب  انیقی 
هب ددرگ  رّسیم  یسک  يارب  رگا  تلاح  نیا 
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شلاح اعد  ندناوخ  عقوم  رد  یسک  رگا  هلمجلاب  اهنآ و  ندرک  داهج  عقوم  رد  ادهش  زا  يرایسب  تالاح  زا  دشاب  رتالاب  رتهب و  بتارم 
عیمج زا  تسا  هدیرب  لد  هنوگچ  ندـش  هتـشک  يارب  دور  یم  دیهـش  هک  يروطنامه  ینعی  دـشاب ؛  شداهج  عقومرد  دیهـش  لاح  لثم 

 . دنک یمن  یقرف  دیهش  اب  انیقی  دوش ،  اراد  ار  لاح  نیا  ناوخ  اعد  رگا  تسا  شراگدرورپ  هب  شهجوت  مامت  قیالع و 

لمع تروص  زا  رت  تخـس  دیهـش  لمع  تروص  انیقی  دنـشاب  يواـسم  ود  ره  تقیقح  لاـح و  بسح  هب  دـنچ  ره  هک  دوش  هتفگ  رگا 
نودب تسین و  رّـسیم  تلوهـس  هب  تلاح  نیا  شیادیپ  دش ،  هراشا  مود  باوج  رد  هک  يروطنامه  مییوگ :  باوج  تساعد ،  هدنناوخ 

يدوجولازیزع تالاح  نینچ  هنوگچ  دـنکن ،  داهج  ناطیـش  سفن و  اب  هعفد  اهرازه  یـسک  ات  دـهد و  یمن  تسد  هیناسفن  تادـهاجم 
؟  ددرگ یم  شبیصن 

هیجوت نایب  رد  هینیـسحلا ))  صیاصخ   )) باتک رد  همحرلا  هیلع  يرتشوشرفعج ))  خیـش   )) موحرمدـیدرگرکذاعد باـبرد  هچنآریظن 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالّـسلا )  هیلع  ءادهـشلادیس ( ترـضح  ترایز  تلیـضف  باب  رد  يوبن  ثیدح 

 (( . مروآ اجب  نم  هک  هرمع  دون  جح و  دون  اب  تسا  لداعم  نیسح  ترایز   : )) دومرف

قوش و يور  زا  ریاز  نوچ  هک  دـشاب  نیا  شتهج  دـیاش  تسا ،  ربمغیپ  جـح  اب  لداـعم  ترـضح  نآ  تراـیز  هکنیا  و   : )) دـیامرف یم 
هدومن تراـیز  ار  یقیقح  هّللا  تیب  دور ،  وا  تراـیز  يوس  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر (  ترـضح  تبحم  رورـس و  نآ  تبحم 

تسا بسانم  هک  یبلق  هب  تسا 
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نآ هجوتم  ار  دوخ  بلق  رود  زا  اـی  وا  ربـق  دزن  دوش  رـضاح  نوـچ  سپ  طاـبترا  تبحم و  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ ( بلق  اـب 
نوچ بانج و  نآ  هب  تسا  هدومن  هجوت  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم ( بلق  هب  ایوگ  سپ  هتـسکش  لد  اب  دنک  ترایز  دزاس و  بانج 

درواین ریز  هب  ار  وا  هک  شدوجس  لاح  رد  دش  راوس  رورس  نآ  تشپ  هب  هک  یتقو  رد  دومن  تقر  ترضح  نآ  رب  ادخ  ربمغیپ  هک  دینش 
 (( بهو نب  حـلاص   )) هزین تبرـض  زا  ترـضح  نآ  هک  شتراـیز  تقو  رد  ینک  روصت  رگا  سپ  دـیآریز  هب  دوخ  اـتدومن  ربـص  هکلب 

وا دصق  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( ربمغیپ  هک  تسا  نیا  دـننام  نآ  سپ  ییامن  ار  وا  بلق  ناربج  مالـس ،  هب  داتفا و  نیمز  هب  نوعلم 
باوث تهج  نیا  زا  تسین  مولعم  ام  رب  هک  يرـس  تهج  هب  لـباقم  دون  هب  هّللا  تیب  زا  تسا  لـضفا  رورـس  نآ  نوچ  دـشاب و  هدومن  ار 

 (( . تشاد دهاوخ  ار  ربمغیپ  جح  دون  باوثوا  ترایز 

هب هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هک  تقر  تبحم و  یبلق و  هجوت  وحن  نامه  هب  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  خیش  شیامرف  هصالخ 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  جح  باوث  تسوا ،  يارب  دنک  ترایز  لاح  نامه  هب  هجوتم و  دیامرف  یم  هجوت  مالّسلا )  هیلع  نیسح ( 

 . دیدرگ افتکا  رادقم  نیمه  هب  دوش  یم  مالک  لوط  بجوم  ثحب  نیا  همادا  نوچ  و  هلآ ) 

س 74

دوش یم  دیلوت  هک  شوگ  بآ  ینیب و  بآ  ناهد و  بآ 
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؟  دوش یم  ثداح  بلق  زا  دعاصتم  راخب  بلق و  شزوس  رثا  رد  ای  دوش  یم  دیلوت  اهنآ  هباثم  هب  مه  مشچ  کشا  ایآ 

 : ج

روـما ببـس  هب  مشچ  زا  بآ  ندـمآ  نوریب  تسا و  دوـجوم  مشچ  تاـقبط  رد  هشیمه  تسا  ندـید  همزـال  هـک  تاـبوطر  زا  يرادـقم 
رثا رد  هک  تسا  بلق  شزوـس  هلمج  نآ  زا  دوـش .  یم  جراـخ  مشچ  زا  بآ  ببـس ،  شیادـیپ  تقو  رد  هک  تسا  یلخاد  یجراـخ و 
راک رد  هک  هوق  ره  هک  دنامن  هتفگان  دوش و  یم  يراج  هدش  دیلوت  کشا  دزوس و  یم  لد  شحوم ،  میالمان و  روما  كاردا  روصت و 

مـشچ کشا  دیلوت  هتبلا  دش ،  نایرگ  داتفا و  تامیالمان  رکف  هب  صخـش  ابلاغ  رگا  نینچمه  ددرگ و  یم  دایز  اجردـتم  دـش  هتخادـنا 
ای وا  ياقل  قوش  ای  یهلا  فوخ  لیبق  زا  هیقاب  روما  شببس  تلاح  نیا  رگا  تسا و  نایرگ  شمـشچ  ابلاغ  هک  يروط  هب  دوش  یم  رتشیب 

 (( . یلاعت هّللا  انقزر   : )) تسا تداعس  هلیسو  نیرتهب  دنشاب ،  اهنیا  ریغ  ای  وا  ناتسود  قارف 

س 75

؟  تسیچ عامتسا  عامس و  نیب  قرف 

 : ج

 (( : عامس ))

 . تسوا تافتلاو  دصق  نودب  هدنونش  شوگ  هب  توص  ندیسر  ندینش و  يانعم  هب 

 (( : عامتسا ))

نودب انغ  يادص  رگا  تسین و  مارح  نآ  عامس  یلو  مارح  انغ  عامتسا  تهج  نیمه  هبو  تسا  ندیمهف  ندینش و  دصق  هب  نداد  شوگ 
بجاو امتح  ندرک  هدجس  وا  رب  دیامن  عامتسا  یـسک  رگا  هدجـس  هیآ  هلءاسم  رد  زین  و  درادن .  یبیع  دسرب  شوگ  هب  تافتلا  دصق و 

طایتحا دشاب ،  عامس  درجم  رگا  یلو  تسا 
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 . دیامن هدجس  هک  تسا  نآ 

س 76

؟  تسا مادک  یناطیش  ینامحر و  تضایر  نیب  قرف  تسا  زیاج  ینامحر  تضایر 

 : ج

 (( : ینامحر تضایر  ))

ياوه يور  زا  یتکرح  دـشاب و  یهلا  رماوا  قبط  رب  شلاـعفا ،  تاـکرح و  عیمج  هک  ناـسنا  ندومن  یعـسو  تبظاوم  زا  تسا  تراـبع 
سپ دراد  یبتارم  اوقت  نوچ  تساوقت و  هکلم  لیصحت  رد  ندومن  یعس  ینامحر  تضایر  رگید ،  ترابع  هب  و  دنزن .  رـس  وا  زا  سفن 

 . تایلاع تاجرد  هب  ندیسر  تارطخ و  کلاهمزا و  تاجن  یصالخ و  يارب  تساوقت  بتارم  لیصحت  رد  یعس  مه  تضایر 

تسا هغالبلا  جهن  رد  دندومرف و  موقرم  فینح ))  نب  نامثع   )) يارب هک  يا  هبوتکم  نمض  رد  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترضح 
 : دیامرف یم  ، 

(152  (( . ) قلزملا بناوجلا  یلع  تبثی  ربکالا و  فوخلا  موی  هنمآ  یتءاتل  يوقتلاب  اهضورءا  یسفن  یه  امنا  و  ))

رتگرزب سرت  زور  رد  دبای  ینمیا  ات  يراگزیهرپ  هب  ار  وا  مهد  تضایر  هک  تسا  نم  سفن  نم ،  دصقم  تمه و  هک  تسین  نیا  زج  ))
طارـص نید و  هقیرط  نآ  هک  هاگـشزغل  فارطا  رب  دـشاب  رقتـسم  تباـث و  اـهتبوقع و  اهباذـع و  عاوـنا  تسا و  تماـیق  لاوـحا  نآ  هک 

 (( . تسا میقتسم 

 : اوقت هب  تسا  سفن  تضایر  هک  ینامحر  تضایر  ماسقا  بتارم و  اما  و 

 : لّوا هبترم 

هدروآ اجب  یهلا  روتـسد  اب  قباطم  دوشن و  توف  وا  زا  یبجاو  دـنک  یعـس  ینعی  تامرحم ؛  همه  ندرک  كرت  تابجاو و  همه  ندروآ 
اوقت زا  هبترم  نیا  تیمها  تسین  هدیشوپ  تریصب  نابحاص  رب  دوشن و  رداص  وا  زا  تامرحم  زا  یمارح  دوش و 
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هکلب تسا ، ))  تین  رد  صالخا   ، )) يدابع تابجاو  تحص  طیارـش  زا  یکی  الثم  سفن ؛  رب  تضایر  زا  هجرد  نیا  لمحت  یتخـس  و 
تـسا تخـس  رایـسب  هچ  تسا و  كرـش  بتارم  زا  مارح و  هسفنب  دوخ  تسا  لمع  نآ  لطبم  هکنیا  رب  هوالع  اقلطم  تدابع  رد  ياـیر 

 . تادابع رد  صالخا  لیصحت 

ظوفحم ایر  رطخ  زا  تسا ،  مذ  ضغب  حدـم و  بح  شلد  رد  صخـش  هک  یمادام  دـیامرف  یم  یفاک  حرـش  رد  یـسلجم ) ؛ (  همـالع 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  زا  یفاک  لوصا  رد  اذل  تسا و  هقاش  تایـضایر  زا  اتقیقح  تابجاو  نداد  ماجنا  هلمجلاب  تسین و 

 : هک تسا  يورم 

(153  (( . ) هیلع هتضرَْتفا  امم  ّیلا  َّبحا  یشب ء  يدبع  یلا  َبَبَّحَت  ام  هّللا و  لاق  ))

(( . وا رب  مدومن  بجاو  هک  ار  هچنآ  زا  نم  دزن  دشاب  رتبوبحم  هک  یلمع  ببس  هب  نم  يوس  هب  هدنب  تسا  هدشن  کیدزن  ))

سفن رب  لکـشم و  رایـسب  تامرحم  كرت  نینچمه  تسین و  شراگدرورپ  يوس  هب  دـبع  برقم  تاـبجاو  يادا  لـثم  زیچ  چـیه  ینعی 
رهاظ اهنآ  كرت  رب  تبظاوم  ندوب  تخـس  تساهنآ و  لاـثما  تمهت و  تبیغ و  غورد و  كرت  تاـمرحم ،  هلمج  زا  ـالثم  تسا  نارگ 

 . تسا

 : مود هبترم 

وا زا  یهورکم  زور  هنابش  رد  هک  دیامن  تبظاوم  هکنیا  هب  تسا  تاهورکم  كرت  تابحتسم و  يادا  رد  یعس  اوقت ،  هب  سفن  تضایر 
دراو نآ  كرت  رب  تمذم  هک  ییاهنآ  اصوصخ  دک  ؤم  تابحتـسم  اصوصخ  دوشن  توف  وا  زا  یبحتـسم  هوق ،  رادقم  هب  دوشن و  رداص 

يزیخرحس و تعامج و  زامن  لیبق  زا  هدش 
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زامن و اصوصخ  تادابع  عیمج  رد  بلق  روضح  لیـصحت  رد  یعـس  زامن و  تاقوا  رب  تبظاوم  بش و  هلفاـن  صوصخ  هب  هیموی  لـفاون 
یم رکذـلا  قباس  ثیدـح  همتت  رد  هک  روطنامه  دـش ،  دـهاوخ  رتشیب  شراگدرورپ  هب  شبرق  دـیامن  یعـس  رتشیب  هبترم  نیا  رد  هچره 

 : دیامرف

هبُّحا یتح  هلفانلاب  یلا  َبَبَّحتیل  هنا  و  ))

 ، هب عمسی  يذلا  هعمس  تنک  هتببحا  اذاف 

 ، هب قطنی  يذلا  هناسلو  هب ،  رصبی  يذلا  هرصب  و 

یناعد اذا  اهب  شطبی  یتلا  هدیو 

(154  . . . (( . ) هتیطعا ینلءاس  اذا  هتبجا و  یناعد  اهب ،  یشمی  یتلا  هلجرو 

لیبق زا  بحتسم  ای  هدوب  بجاو  ای  ناشیا  لامعا  دنا و  هدوب  تاهورکم  تامرحم و  عیمج  كرات  هک  دنروهـشم  ناگرزب ،  زا  رفن  دنچ 
یلیبدرا سدـقم  بانج  همحرلا و  هیلع  یناث  دیهـش  بانج  يرتشوش و  هّللادـبع  یلوم  بانج  همحرلا و  هیلع  سوواط  نب  دیـس  باـنج 

فالخ تسا  هدومرف  یم  دومرف و  یمن  زارد  ار  دوخ  ياهاپ  باوخ  عقوم  رد  لاس  لـهچ  تدـم  ناـشیا  هک  هدـش  لـقن  همحرلا و  هیلع 
 . دوش هعجارم  خیراوتلا ))  بختنم   )) باتک هب  نیریاس  ناشیا و  تالاح  هب  عالطا  يارب  تسا و  بدا 

 : موس هبترم 

شومارف تالاح و  عیمج  رد  وا  روضح  هب  هجوتو  تافتلا  هنءاش و  لج  تیدحا  ترـضح  رکذ  هکلم  لیـصحت  تلفغ و  هلازا  رد  یعس 
وا زا  تلفغ  ببس  هک  يزیچ  ره  زا  ندومن  رارف  ندومن و  كرت  تاماقم و  عیمج  رد  تسا  یلاعت  هناحبـس و  وا  تیمویق  ّتیعم  ندرکن 

 : دناسرب بابلالااولوا  هجرد  هب  ار  دوخ  ات  ددرگ  یم 

 . . . ْمِِهبُونُج یلَع  ادوُُعق َو  اماِیق َو  َهّللا  َنوُرُکْذَی  َنیذَّلَا  )
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مزال هک  يزیچ  یلب  دوش .  یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  ددرگ  یم  مالک  لوط  بجوم  هروکذم  بتارم  لیصفت  حرـش و  نوچ  و  ( 155 ()
راچان تسا  ریـس  بتارم  زا  هبترم  ره  رد  سک  ره  هک  تسا  تضایر  زا  عون  کی  هک  تسا  نیا  تاجرد  نیبلاـط  يارب  تسا  رکذـت  هب 

امک و تسا  برـش  لکا و  رد  تضایر  نآ  دوشب و  هیناحور  تاماقمزا  یماـقم  یط  تسا  لاـحم  نآ  نودـب  دـشاب و  نآ  ياراد  دـیاب 
لوا دلج  رد  هک  هدومرف  نایب  يرصب  ناونع  ثیدح  رد  مالّسلا )  هیلع  قداص (  ترضح  ار  تضایر  نیا  تاروتـسد  نیرتعماج  افیک و 

 : تسا يورم  راونالاراحب 

هیهتشت الام  لکءات  نا  كاّی  إف  ))

 ، هلبلا هقامحلا و  ثروی  هناف 

ًالالح لکف  تلکا  اذا  و  عوجلادنع ،  لکءاتال إ ّال  و 

 ( : هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا (  لوسرلا  ثیدح  رکذاو  هّللا :  ّمسو 

هنطب نم  ارش  ءاءاع  ُّیمدآ و  المام 

(156  (( . ) هسفنل ثلثو  هبارشل  ثلث  هماعطل و  ثلثف  دبال  ناک و  ناف 

یمهفان تقاـمح و  تسین ،  اهتـشا  دروم  هک  يزیچ  ره  ندروخ  هک  یتسرد  هب  يرادـن  نآ  هب  لـیم  هک  يزیچ  ندروخ  زا  اـمن  زیهرپ  ))
نک و بانتجا  مارح  همقل  زا  ینعی  روخب  لالح  يروخب ،  يزیچ  یهاوخ  یم  تقو  ره  روخن و  يزیچ  يوشن ،  هنـسرگ  ات  دروآ و  یم 
هک ار  یفرظ  یمدآ  هدرکن  رپ  دومرف  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  ثیدح  نک  دای  ربب و  ار  ادخ  مان  ندروخ  زیچ  عقوم  رد 

سپ يدش  راچان  رگا  تسا و  رتهب  دشاب  رت  یلاخ  هچ  ره  مکش  ینعی  دشاب ؛  شمکش  زا  رتدب 

شسرپ  82www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


 (( . سفنت لیهست  يارب  یثلث  بآ و  يارب  یثلث  هداد و  رارق  ماعط  يارب  ار  نآ  ثلث 

 : هک تسا  يورم  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترضح  زا  هغالبلا  جهن  رد 

ِْحلِْملِاب ُعَنْقَتَو  اَـموُعْطَم  ِهیَلَع  ُتْرَدَـق  اَِذا  ِصْرُْقلا  َیِلا  اـهَعَم  ُّشِهَت  ًهَضاـیِر  یِـسْفَن  َّنَضوُرََـال  ِهّللا  ِهَئیِـشَِمب  اَـهِیف  ِیْنثَتْـسَا  اـنیمَی  هّللا  ُْمیَاَو  ))
(157  . . . (( . ) اموُدءاَم

سفن منک  مار  مهد و  تضایر  هنیآ  ره  هک  ار  ادخ  هدارا  تیـشم و  وا  رد  منک  یم  انثتـسا  هک  يدنگوس  ادخ  هب  مروخ  یم  دـنگوس  ))
تهج زا  کمن  هب  دوش  عناقو  یلوکءاـم  زا  نآ  هب  دـبای  تردـق  نوچ  وج ،  صرق  هب  نآ  هب  نم  سفن  دوشداـش  هک  یتضاـیر  ار  دوخ 
دومن یعـس  دـیاب  تسوا ،  لصا  قباطم  شا  هرمث  هک  تسا  رذـب  هلزنم  هب  دور  یم  نییاپ  ولگ  زا  هک  يا  همقل  نوچ  هلمجلاب  شروخ و 

(( . دشاب ترورض  رادقم  هب  دشابن و  كان  ههبش 

عفانم لطاب و  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  لوادتم و  شلها  دزن  هک  یـصوصخم  لامعا  هب  تبظاوم  زا  تسا  ترابع  یناطیـش  تضایر  اما 
يارب لایخ  هیفـصت  سفن و  تیوقت  لیبق  زا  نیطایـش و  هنجا و  ریخـست  اصوصخ  تاریخـست  عاونا  لـیبق  زا  تسا  يویند  یئزج  موهوم 

هب بّرقت  يارب  هک  هدـش  لقن  دـش و  هراشا  نآ  هب  لبق  لا  ؤس  رد  هک  رحـس  ماـسقا  ریاـس  نینچمهو  دنزرـس  اـهنآ  زا  هبیجع  روما  هکنآ 
قلعم ینامـسآ و  سدـقم  بتک  ندومن  کته  لیبق  زا  دـنزرو  یم  ترداـبم  هعینـش  لاـمعا  هب  اـهنآ ،  اـب  تیخنـس  لوصح  نیطاـیش و 

و ینید .  تاسدقم  ریاس  هب  بدا  هئاسا  نینچمه  اه و  هلبزم  اهحارتسم و  رد  اهنآ  نتخاس 
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اـصوصخ انز  لیبق  زا  دنیامن  یم  مارح  روما  رد  یعـس  دنهدن و  ماجنا  يریخ  لمع  زور  لهچ  هک  دننک  یم  تبظاوم  الثم  هکنآ  رگید 
 . شرهوش روضح  رد  مه  نآ  رادرهوش  نز  اب  ینعی  هنصحم  يانز 

رد ار  مولظم  نوخ  هک  بیترت  نیا  هب  تسوا  نوخ  ندروـخ  موـلظم و  نوـخ  نتخیر  اـهنآ  لاـمعا  مظعا  زا  هک  تسا  هدـش  لـقن  زین  و 
یم نوخ  نیا  زا  دوشب ،  اـهنآ  هتـسد  ءزج  سک  ره  هب  تسا و  نوخ  نیا  زا  اـهنآ  كاروـخ  یتدـم  هداد و  رارق  یـصوصخم  ياـهفرظ 

 . دنناروخ

س 77

؟  دییامرف نایب  ار  یخس  میرک و  میئل ،  لیخب و  نیب  قرف 

 : ج

 (( : لیخب ))

 . دهد یمن  يرگید  هب  هدناسر و  دوخ  صخش  فرصم  هب  طقف  ار  دوخ  ییاراد  هک  تسا  نآ 

 (( : میئل ))

دناوت یمن  نآ  بحاص  هک  دسر  یم  يا  هجرد  هب  تمائل  دـهد و  یم  يرگید  هب  هنو  دروخ  یم  دوخ  هن  ار  دوخ  ییاراد  هک  تسا  نآ 
 . دهد یم  يزیچ  يرگید  هب  مه  يرگید  هک  دنیبب 

 ، دوب رضاح  اجنآ  یسک  دنداد ،  امرخ  قسو  جنپ  یصخش  هب  مالّسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترضح  هک  تسا  يورم  راون  الاراحب  رد 
 ! تسا یفاک  ار  وا  امرخ  قسو  کی  تسا ،  دایز  شیارب  رادقم  نیا  درک  ضرع 

؟  ینک یم  لخب  وت  مهد و  یم  يزیچ  نم  دنکن ،  دایز  مدرم  نایم  رد  ار  وت  لاثما  دنوادخ  دندومرف  ترضح 

 (( : یخس ))

عقوت نودب  دروخ و  یمن  دوخ  میرک ، ))   )) دناروخ و یم  مه  نارگید  هب  درب و  یم  هرهب  شییاراد  زا  هک  تسا  یسک 
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 . دناروخ یم  ضوع ، 

س 78

ار تاـیاور  ماـسقا  ربتعم و  تیاور  حیحـص ،  دنـس  نسح ،  دنـس  رتاوتم ،  ضیفتـسم ،  ربخ  دـحاو و  ربـخ  تیاور ،  تیارد و  نیب  قرف 
؟  دییامرف موقرم 

 : ج

 . تسا ندومن  ثیدح  لقن  يانعم  هب  تیاور ))  ))

 . دنس ثیح  زا  تسا  نآ  دودرم  لوبقم و  میقس و  حیحص و  صیخشت  ثیدح و  يانعم  مهف  يانعم  هب  تیارد ))  ))

لعج رب  اهنآ  داد  رارق  بذک و  رب  اهنآ  قافتا  دـشاب  لاحم  اتداع  هک  دنـشاب  یتعامج  نآ  هدـننک  لقن  هک  تسا  يربخ  رتاوتم )) ربخ  ))
 . دوش یم  لصاح  ربخ  نآ  ندوب  تسار  هب  ملع  هدنونش ،  يارب  ناشنداد  ربخ  هطساوب  ربخ و 

ار یتمـسق  ره  دراد و  یماـسقا  رتشیب و  اـیو  دـشاب  یکی  نآ  يوار  هاوخ  دـشاب  هدیـسرن  رتاوت  دـح  هب  هک  تسا  يربخ  دـحاو )) ربخ  ))
رثکا و  دنـشاب .  دایز  هقبط  ره  رد  نآ  ناگدـننک  تیاور  هک  تسا  يربخ  نآ  دـشاب و  یم  ضیفتـسم ))   )) هلمجنآ زا  هک  تسا  یمـسا 
رتشیب ای  قیرط  هس  هب  هک  يربخ  ره  سپ  دنـشاب ،  رتشیب  رفن  هس  زا  هقبط  ره  رد  نآ  تاور  هک  تسا  يربخ  ضیفتـسم ))   )) دنا هدومرف 
دشاب لصتم  موصعمات  نآ  دنس  هلسلس  هک  تسا  يربخ  نآ  تسا و  حیحص ))  ربخ   )) دحاو رابخا  زا  تسا و  ضیفتسم  دوش ،  تیاور 

 . دنشاب لداع  بهذم و  یماما  نآ  نایوار  عیمج  و 

دنـشاب حودمم  بهذم و  یماما  نآ  تاور  همه  ودـشاب  لصتم  موصعمات  نآدنـس  هلـسلس  هک  تسا  يربخ  نآ  و   (( نسح ربخ  )) رگید
 . دشاب هدشن  تباث  اهنآ  تلادع  نکیل 

تسا يربخ  نآ  و  قثوم ))  ربخ   )) رگید
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دـساف اهنآ  نیب  رد  اهنآ و  لـخاد  نکیل  دنـشاب  هدومرف  قیثوت  باحـصا  ار ،  نآ  تاور  ماـمت  دـشاب و  موصعم  هب  لـصتم  نآ  دنـس  هک 
 . دشابن بهذم  یماما  ینعی  دشاب ،  هدیقعلا 

دنچ مه  فیعض  ربخ  دشاب و  هتشادن  دیدرگ  رکذ  قثوم  حیحص و  نسح و  ربخ  رد  هک  ار  یطیارش  هک  تسا  يربخ  فیعض ))  ربخ  ))
زا دـسر و  یم  موصعم  بحاصم  هب  هکلب  دوش  یمن  موصعم  هب  لصتم  نآ  هلـسلس  هک  تسا  فوقوم ))   )) نآ ماـسقا  زا  هک  تسا  مسق 
وا بحاصم  بحاصم  هدـیدن ،  ار  ماما  هک  یناسک  ینعی  نیعبات   ) دـسر یم  نیعبات  هب  نآ  دنـس  ینعی  تسا ؛  عوطقم ))  ربخ   )) هلمجنآ

( . دنا هدوب 

 . دشاب هدشن  موصعم  مسا  هب  حیرصت  نآ  دنس  هلسلس  ياهتنا  رد  هک  تسا  رمضم )) ربخ   )) رگید

 . دشاب هداتفا  رتشیب ،  ای  ود  نآ  دنس  هلسلس  زا  هک  تسا  يربخ  تسا و  لضعم ))  ربخ   )) رگید

ار ربخ  دیدرگ  رکذ  هچنآ  زا  ریغ  نآ و  ضعب  ای  نآ  نایوار  مامت  دوش  فذح  هک  تسا  یثیدح  ره  نآ  تسا و  لسرم ))  ربخ   )) رگید
 . تسا هدیدرگ  رکذ  تیارد  ملع  رد  هک  تسا  يا  هریثک  ماسقا 

س 79

؟  دییامرف نایب  ار  هطبغ  دسح و  نیب  قرف 

 : ج

 : دوب دهاوخ  ریز  مسق  ود  زا  یکی  وا  لاح  هدومرف ،  تمحرم  هزات  یتمعن  يرگید  هب  یلاعت  يادخ  هک  درک  ادیپ  عالطا  یسک  هاگره 

 : لوا مسق 

 ، دـنیوگ یم  دـسح ))  )) ار لاـح  نیا  هک  دوش  هتفرگ  وا  زا  تمعن  نآ  دراد  وزرآ  تسا و  تحاراـن  صخـش  نآ  هب  تمعن  ندیـسر  زا 
نمشد دسح ،  سپ 
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 . تسوا زا  تمعن  لاوز  نتشاد  تسود  يرگید و  هب  تسا  تمعن  ندیسر  نتشاد 

 : مود مسق 

تمعن نآ  لثم  هک  دراد  تسود  هکلب  ار ،  وا  تمعن  لاوز  درادن  تسود  يرگید و  هب  تمعن  ندیـسر  زا  درادن  تهارک  هک  تسا  نآ 
 . دنمان یم  هسفانم ))  هطبغ و   )) ار لاح  نیا  دوش و  هتفرگ  يرگید  زا  هکنیا  نودب  دوش  اراد  شدوخ  ار 

(158 (( . ) طبغی الو  دسحی  قفانملاو  دسحی  الو  طبغی  نم  ؤملا  ّنا   : )) تسا يورم   ( مالّسلا هیلع  قداص (  ماما  زا 

(( . دروخ یمن  هطبغ  دزرو و  یم  دسح  قفانم  دزرو و  یمن  دسح  یلو  دروخ  یم  هطبغ  نم  ؤم  ))

 : دراد هبترم  راهچ  دسح )) ))

 : هکنیا لوا 

تسا دسح  بتارم  نیرتدب  نیا  دشاب و  هتـشادن  یعفن  وا  يارب  يرگید  زا  تمعن  لاوز  دنچ  ره  ار  يرگید  تمعن  لاوز  درادب  تسود 
.

دراد يا  هلیمج  نز  ای  هناخ  یسک  هکنیا  لثم  دسرب  وا  هب  تمعن  نآ  هکنآ  تهج  هب  ار  يرگید  تمعن  لاوز  دراد  تسود  هکنیا :  مود 
یکـش زین  نآ  تمرح  دـسح و  زا  هبترم  نیا  تثاـبخ  رد  دـسرب و  وا  تسد  هب  اـت  دوش  جراـخ  وا  تسد  زا  هک  دـشاب  لـیام  يرگید  و 

 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هکنانچ  تسین ؛ 

(159  . . . ( . ) ٍضَْعب یلَع  ْمُکُضَْعب  ِِهب  ُهّللا  َلَّضَف  ام  اْوَّنَمَتَت  (َو ال 

 (( . یضعب رب  ار  اهامش  زا  یضعب  نآ  هب  هداد  يرترب  لیضفت و  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  دینکن  وزرآ  و  ))

 : هکنیا موس 

نآ هب  ندیسر  زا  نوچ  اما  زیچ ،  نآ  دوخ  هب  هن  دشاب  دراد  يرگید  هچنآ  لثم  هب  وا  سفن  لیم 
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وا تسد  زا  ار  تمعن  نآ  هک  دشاب  رداق  رگا  دنـشاب و  يواسم  رگیدـکی  اب  ات  دورب  زین  وا  تسد  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  لیم  دـشاب  زجاع 
 . دیامن نوریب  ات  دیامن  یم  یعس  دربب  نوریب 

 : هکنیا مراهچ 

یم عنام  وا  لقع  نید و  دـیامن ،  یمن  یعـس  دـنک  نوریب  وا  تسد  زا  ار  تمعن  نآ  هکنیا  زا  دوش  نکمتم  رگا  نکیل  دـشاب  موس  لـثم 
یناسفن لیم  تسه و  تاجن  دـیما  ار  هبترم  نیا  بحاص  و  دوش .  یم  كانمـشخ  دوخ  سفن  رب  هکلب  دـنک  يراک  نینچ  هکنیا  زا  دوش 

هب عالطا  دـیزم  يارب  دوب و  دـهاوخ  دـنوادخ  وفع  دروم  دـیآ  یم  شدـب  شلاـح  شدوخ و  زا  تسوا و  مشخ  ضغب و  دروم  نوچ  وا 
 . دوش هعجارم  هیقالخا  بتک  هب  نآ  جالع  قیرط  نآ و  بابسا  دسح و  ماسقا 

یتروص رد  بحتـسم  ای  حابم  هطبغ  هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  تاـفتلا  دروم  اـبلاغ  هک  هطبغ  عوضوم  رد  تسا  يرکذـتلا  مزـال  هتکن 
هب ندیسر  دیامن  یم  انمت  هک  یسک  اریز  تسه ؛  هرطاخم  نیا  هطبغ  دروم  رد  ابلاغ  دوشن و  دسح  بتارم  زا  یضعب  هب  رجنم  هک  تسا 
رد دـسر و  یمن  ای  دـسر  یم  زورآ  نآ  هب  هک  تسا  نیا  ای  يرگید  زا  نآ  لاوز  يانمت  نودـب  هدیـسر  يرگید  هب  هچنآ  لـثم  یتمعن ، 
زا تمعن  نآ  لاوز  هب  شیناـسفن  لـیم  لاـح  نیا  رد  هک  دوـش  یم  هاـگ  دـید ،  مورحم  ار  دوـخ  تـمعن  نآ  زا  دیـسرن و  هـک  یتروـص 

تسوا رب  مدقم  يرگید  دنیبب  هک  تسا  نارگ  سفن  رب  اریز  دوش ؛  ربارب  وا  اب  هکنیا  ات  دوش  یم  يرگید ، 
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نیا زا  یـسک  رتمک  و   (( هّللاب ریجتـسن   )) دسح مراهچ  ای  موس  مسق  هب  دوش  یم  قحلم  سپ  دجاو ،  ار  يرگید  دنیبب و  دـقاف  ار  دوخ  و 
هدنکرب شلد  زا  ار  ایند  بح  هثیبخ  هرجـش  هشیر  هتـشاذگ و  وا  رب  تنم  دنوادخ  هدوب و  بذهم  هک  یـسک  رگم  تسا  ناما  رد  هکلهم 

 . تشاد دهاوخن  یضارتعا  چیه  هیهلا  تاردقم  ماقم  رد  هتبلا  یسک  نینچ  دشاب و  هدناسر  میلست  اضر و  ماقم  هب  ار  وا  دشاب و 

س 80

؟  تسیچ ذولا ))  )) و ذوعا ))  )) نیب قرف 

 : ج

دسر و دایرف  هب  هک  تسا  یـسک  هب  ندـیبسچ  ندـش و  هدـنهانپ  اجتلا و  نصحت و  ماصتعا و  يانعم  هب  تغل  رد  ود  ره  ذول )) ذوع و  ))
یتقو ذوعا ))  )) هک تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  لامعتـسا ،  بسح  هب  یلو  دیامن ،  لح  ار  لکـشم  اور و  ار  تجاح  اود و  ار  درد 

 : ینعی دشاب ،  عمج  هذاعتسا  هسمخ  ناکرا  هک  دوش  یم  لامعتسا 

 . هذاعتسا تقیقح   - 1

 . ذیعتسم  - 2

 . هب ذاعتسم   - 3

 . هنم ذاعتسم   - 4

 . دشاب دوجوم  هلجال  ذاعتسم   - 5

 : لوا ))

يوـیند و تاریخ  زا  تیمورحم  يورخا و  يوـیند و  تاـفآ  ضرعم  رد  هکنیا  هب  دـبع  تاـفتلا  زا  تـسا  تراـبع  هذاعتـسا ))  تـقیقح 
هب ملع  دوخ و  يوس  هب  يریخ  نیرتمک  بلج  اـی  دوخ  زا  یتـفآ  نیرتـکچوک  عفد  زا  تسا  زجاـع  دوخ  هکنیا  هب  نیقی  تسا و  يورخا 

هس نیا  زا  تسا و  میحر  داوج و  میرک و  وا و  ریغ  هن  تسا  يریخ  ره  بلج  يررض و  ره  عفد  رب  رداق  هک  تسادخ  هکنیا 
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تاکرب تاریخ و  وا  رب  دیامرف و  ظفح  تافآ  زا  ار  وا  دهاوخ  یم  شراگدرورپ  زا  دوش و  یم  لصاح  بلق  رد  عوضخ  راسکنا و  ملع 
ياـنغ تزع و  ار و  دوخ  جاـیتحا  تلذ و  هدـنب  هک  یماداـم  هلمجلاـب  و  هّللاـبذوعا . ))   )) دـیوگ یم  ناـبز  هب  سپ  دـیامرف ،  هضاـفا  ار 

 . تسین وا  رد  هذاعتسا  تقیقح  دمهفن ،  ار  راگدرورپ 

 : مود ))

یم عرضت  دوش و  یم  هدنهانپ  دوخ  راگدرورپ  هب  لاقو  لاح  ناسل  هب  هدش و  ادیپ  وا  رد  هذاعتـسا  تقیقح  هک  تسا  یـسک  ذیعتـسم ))
 . دیامن

 : موس ))

ینعی دابع ؛  یـسر  دایرف  يارب  هداد  رارق  شدوخ  هک  یلیاسو  طیاسو و  ای  هنءاش ؛  لج  تسا  ملاـع  راـگدرورپ  نآ  سپ  هب ))  ذاعتـسم 
 . دنشاب یم  ایلعلا  تاماتلا  هّللا  تاملک  ینسحلا و  هّللا  ءامسا  هک  مالّسلا )  مهیلع  ) دمحم لآ  دمحم و 

 : مراهچ ))

 ، هدش زجاع  هدـمآ و  گنت  هب  وا  زا  ذیعتـسم  صخـش  هک  يرـش  بحاص  ره  ای  هراما  سفن  ای  ناطیـش  زا  تسا  ترابع  هنم ))  ذاعتـسم 
 . دوش یم  هدنهانپ  شراگدرورپ  هب  راو  هراچیب 

 : مجنپ ))

 . يرش بحاص  ره  ای  ناطیش  رش  عفد  لثم  هذاعتسا  تقیقح  ندش  ادیپ  تسوا  هطساو  هب  هک  يزیچ  ینعی  هلجال ))  ذاعتسم 

 : ذولا اما  و 

 : دوش عمج  اجتلا  هعبرا  ناکرا  هک  دوش  یم  لامعتسا  ییاج  رد  ذول 

 . اجتلا  - 1

 . یجتلم  - 2

 . هیلا یجتلم   - 3

 . هلجال یجتلم   - 4

 ، تسا راـتفرگ  صخـش  یجتلم ، ))   )) اـما دوش و  یم  مولعم  اـجتلا  تقیقح  ( 160) دـش هتفگ  هذاعتـسا  تقیقح  رد  هک  یناـیب  زا  سپ 
هیلا یجتلم  ))
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رکذتم هدرک و  هک  یتیصعم  لیبق  زا  تسا  اجتلا  تلاح  شیادیپ  ءاشنم  هک  تسا  يزیچ  هلجال ))  یجتلم   )) هنءاش و لج  راگدرورپ  (( 
نآ عفد  يارب  صخـش  هک  ترخآ  انید و  تاریخ  زا  تیمورحم  ای  يورخا  ای  يویند  دـیادش  زا  یتدـش  رکذـت  ای  دوش  یم  نآ  تبوقع 

 . دوش یم  یجتلم  دوخ  راگدرورپ  هب  تیمورحم  جالع  ای  تبوقع  تدش و 

رـش و سفن  زا  هاگره  دیوگ و  یم  ذوعا ))  )) شیادخ يوس  هب  درک  رارف  هدـنناسر  ررـض  رـش و  بحاص  هاگ  ره  رگید ،  ترابع  هب  و 
 (( . كاوسب ذولا  الو  کب  ذولا   : )) دیوگ یم  دش ،  هدنهانپ  شراگدرورپ  يوس  هب  دید و  هراچیب  ار  دوخ  تیمورحم  ای  ررض 

س 81

هیلع انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  تازجعم  هلیـسو  هب  دومرف و  مامت  لیئارـسا  ینب  رب  ار  تجح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب 
دیاب هزجعم  هک  تسا  ملـسم  هدوب و  موق  ناحتما  يارب  دروآ  رد  ادص  هب  ار  هلاسوگ  هک  يرماس  لمع  دومرف ،  تیاده  ار  اهنآ  مالـسلا 

مه يرماس  لمع  دومرف ،  زاجعا  اصع  هلیسو  هب  مالّسلا )  هیلع  یسوم (  ترضح  هکنانچ  دوش  زاربا  قداص  یعدم  حلاص و  صخش  زا 
ای قداص  يرماس  هک  مدرم  صیخـشت  دوب و  رودقم  ریغ  نارگید  يارب  نآ  لثم  هب  نایتا  نوچ  دنک  یم  دومناو  هزجعم  هلاسوگ  طسوت 
زا فارـصنا  بجوم  هک  داد  رارق  لیئربج  ترـضح  بسا  ياپ  ریز  كاخ  رد  ار  يریثءات  ناـهج  دـنوادخ  ارچ  راوشد و  تسا  بذاـک 

؟  درب یپ  نآ  ریثءات  كاخ و  کیرحت  هب  يرماس  اجک  زا  ددرگ و  دیحوت 

 : ج

يرگتعنص زا  هکلب  دوبن ،  تداع  قرخ  يرماس  لمع 
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نآ رد  اوه  جورخ  لوخد و  رثا  رد  هک  ار  شنورد  دـنزاسب و  هلاسوگ  لکـش  هب  نآ  ریغ  الط و  زا  یمـسج  دوش  یم  اریز  تسا ؛  هدوب 
گرزب ياهتعاس  زا  یـضعب  هکنانچ  تسا  عقاو  نآ  ریاظن  هکلب  تسین  لاحم  اتداع  راک  نیا  دوش ،  جراخ  واـگ  يادـص  هیبش  ییادـص 

ظفل هیبش  یضعب  کشجنگ و  هب  هیبش  یضعب  سورخ و  يادص  هب  هیبش  تعاس  گنز  ندز  عقوم  رد  هک  هدش  هتخاس  يروط  یـسلجم 
ّتیلخدم نودب  شندش  اهدژا  ار و  اصع  مالّسلا )  هیلع  یـسوم (  ترـضح  نتخادنا  اما  و  دوش .  یم  هدینـش  اهنیا  ریغ  و  میرک ))  ای  ))

 . تسا جراخ  رشب  دارفا  عیمج  هدهع  زا  یملع ،  یتعنص و 

ندرک اعدا  شبذک  نالطب و  رد  تسا  یفاک  اریز  تسا ؛  عقاو  فالخ  سپ  مدرم  يارب  يرماس  بذک  قدـص و  زیمت  ندوب  راوشد  اما 
تروص هب  لیئربج  لثمت  اماو  ارضال )) اعفن و  مهل  کلمی  الو   )) درادن يزیمت  عون  چیه  هک  یعونـصم  دسج  يارب  زا  ار  تیهولا  ماقم 

روما زا  سپ  هتفرگ  یم  رارق  وا  بسا  مس  ریز  هک  یکاـخ  نتفاـی  تاـیح  نوعرف و  ندـش  قرغ  زور  رد  شندوب  راوـس  بسا  رب  رـشب و 
يرماس نوعرف ،  قرغ  زور  رد  دوب و  هداد  ربخ  ار  بلطم  نیا  البق  مالّـسلا )  هیلع  یـسوم (  ترـضح  هک  تسا  ربخ  رد  تسا و  هنکمم 

یم رخف  لیئارـسا  ینب  رب  هدومن و  طبـض  هسیک  رد  تشادرب و  ار  نآ  زا  يرادقم  هدیدرگ  كرحتم  لیئربج  بسا  ياپ  ریز  كاخ  دید 
نوریب نآ  زا  واگ  يادص  سپ  تخیر ،  نآ  رد  ار  كاخ  نآ  تخاس ،  ار  هلاسوگ  هک  یتقوات  درک 
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 . دمآ

نتخاس زا  ندومرفن  يریگولج  نآ و  نتـشادرب  ار و  وا  بسا  ياپ  ریز  كاخ  نتفای  تایح  لـیئربج و  تروص  يرماـس  ندـید  يراـب ، 
نآ قاقحتسا  لیئارسا  ینب  هک  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  دوب  ینالذخ  نآ ،  ندمآ  ادص  هب  كاخ و  نآ  ریثءات  زا  ندشن  عنام  هلاسوگ و 

ناحتما یتسار  دنراد و  اهتسرپ  تب  هکنانچ  میتسرپب  ار  وا  هک  هد  رارق  ییادخ  ام  يارب  دنتفگ :  یـسوم  هب  هک  یتقو  رد  دندرک  ادیپ  ار 
هلمج زا  هک  دـیدرگ  يراج  یـسوم  تسد  هب  هک  ار  هیهلا  همیظع  تایآ  دـندوب  هدومن  هدـهاشم  هکنیا  اب  دـمآ  شیپ  اهنآ  يارب  یتخس 

 . دندومن ار  بذکلا  عوطقم  يرماس  يوریپ  همه ،  نیا  اب  سپ  دوب  ناینوعرف  ندش  قرغ  ایرد و  زا  تاجن 

س 82

؟  دوش هنتخ  دیاب  دولوم  ارچ  دشاب  صقان  دیابن  ادخ  تقلخ 

 : ج

تفاثک نوخ و  ردام ،  مکـش  رد  هکنآ  يارب  دراد  هبذاج  هوق  نز ،  درم و  تلآ  دنک و  یم  هیذغت  فان  قیرط  زا  ردام  مکـش  رد  ناسنا 
نآ ریز  تسا  نکمم  دنامب  رگا  رگید  تسوپ  نآ  نوچ  دش  دـلوتم  رـسپ  دولوم  هکنآ  زا  دـعب  تسا ،  عنام  تسوپ  دـیامنن ،  بذـج  ار 
رثا رد  مایا  رورم  هب  نوچ  تسا ؛  بحتـسم  نز  يارب  هنتخ  اما  هدـش و  هنتخ  هب  رما  تهج  نیا  زا  ددرگ ،  مخز  هدـش و  عمج  بورکیم 

 . ددرگ یم  لیاز  دوخبدوخ  تسوپ ،  تسوپ ،  نآ  دشر  مدع  رتخد و  دشر 

مراهچ پاچ  تاقحلم 

نآ كردم  هیقف و  تیالو 

 : س

ار نآ  لیلد  تقیقح و  هدش ،  رکذ  یساسا  نوناق  لصاردو 5  تسا  ناریا  یمالسا  يروهمج  تموکح  ساسا  هک  هیقف  تیالو  هلءاسم 
؟  دییامرف نایب 

 : ج

 : دیامرف یم  نینچ  هیآ 59  ءاسن ،  هروس  دیجم ،  نآرق  رد 

اُونَما َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  )

ْمُْکنِم ِْرمَْالا  ِیلُوا  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَا  َهّللااوُعیطَا َو 

ِلوُسَّرلا ِهّللا َو  َیِلا  ُهوُّدُرَف  یَش ٍء  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِاَف 
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ِرِخ الا  ِمْوَْیلاَو  ِهّللِاب  َنُونِم  ُؤت  ُْمْتنُک  ْنِا 

( . الیوءاَت ُنَسْحَا  ٌْریَخ َو  َِکلذ 

عازن يزیچ  رد  هاگره  ار و  رما  نابحاص  ادـخ و  هداتـسرف  دـینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
شنایاپ تبقاع و  رتهب و  امـش  يارب  نیا  دـیراد  نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیهد ،  عاـجرا  ادـخ  لوسر  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک 

 (( . تسا رتوکین 

تسا بجاو  تعاطا  عون  ود  هکنیا  رب  دراد  تلالد  اوعیطا ))  )) هلمج رارکت 
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صاصق دودح ،  داهج و  دننام  یعامتجا  یسایس و  ماکحا  جح و  هزور ،  زامن ،  دننام  يدابع ،  ماکحا  نیناوق و  رد  دنوادخ  تعاطا  ، 
راذـگاو مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم همئا  مرکا و  لوسر  هب  ار  شلیـصفت  هدوـمرف و  ناـیب  دـیجم  نآرق  رد  ار  نآ  تاـیلک  هک  اـضق  و 

 : هدومرف هک  يروطنامه  تسا ،  هدومرف 

(161  (( . ) تسا هدش  هداتسرف  ورف  نانآ  يوس  هب  هچنآ  يزاس  راکشآ  نامدرم  يارب  ات  وت  رب  ار  نآرق  میدومن  لزان  و  ))

(162 (( . ) دیناد یمن  رگا  دیسرپب  نایاناد )   ) رکذ لها  زا  سپ   : )) هدومرف نینچمه  و 

تسا نامیا  طیارش  زا  تیالو  لوبق 

لئاسم رد  نیملسم  تیعجرم  تما و  يربهر  تماما و  رد  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  زا  تعاطا  بجاو ،  تعاطا  زا  مود  عون 
قلاخ کلام و  نوچ  تسا  دنوادخ  قح  هک  تموکح  تیالو و  نیا  تسا ،  مالسا  یسایس  ماکحا  يارجا  یعامتجا و  ینید و  فلتخم 

تیالو و لوبق  دـنک .  یمن  مکح  سوه  اوه و  يور  زا  زگره  تسا و  موصعم  ربمغیپ  تسا ،  هدومرف  راذـگاو  شربمغیپ  هب  تسا  همه 
 : دیامرف یم  دناد و  یم  نامیا  ققحت  طرش  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ ( تموکح 

رد سپـس  دـنهد  رارق  رواد  دوخ  نایم  ياهیریگرد  رد  ار  وت  اـت  دـنرواین  ناـمیا  هک  دـنگوس !  تراـگدرورپ  هب  تسا  نینچ  هن  سپ  ))
(163 ( (( . ) وکین  ) یندوب میلست  وت  يرواد  يارب  دنشاب  میلست  دنباین و  يدرک  مکح  وت  هچنآ  زا  یتمحز  ناشدوخ 

رب هوالع  هک  دنا  هدیورگ  وا  هب  یتسار  یتقو ،  نینم  ؤم  تسا و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ ( هژیو  قح  يرواد  تموکح و 
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عفن هب  دوخ  شیپ  زا  نوچ  دنـشاب ؛  میلـست  زین  ناـشلد  رد  یتـح  هدرکن  ارچ  نوچ و  زین  شندرک  مکح  ماـگنه  وا  هب  اـهیرواد  هعجارم 
 . تسا هدرک  يرواد  دنوادخ  نیناوق  قباطم  یهلا و  روتسد  هب  هکلب  هدومرفن  يرواد  يرگید  ررض  یکی و 

هوالع هب  دـیامرف و  نایب  ناشیارب  ار  مالـسا  ماکحا  دـناسرب و  نیملـسم  هب  ار  یهلا  ياهیحو  ات  دوب  لوسر  ترـضح ،  نآ  لاح ،  ره  هب 
 . دومرف تلحر  ات  درک  یم  یتسرپرس  ار  ناشیعامتجا  روما  دومرف و  یم  يربهر  ار  اهنآ  هدوب و  نیملسم  ماما 

تیلهاج ندرم  نامز و  ماما  هب  لهاج 

مامت زا  تعاطا  هک  يروط  نامه  ینعی  تسا ؛  بجاو  تمایق  زور  ات  تعاطا  عون  ود  ره  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  زا  سپ 
تسا بجاو  تمایق  ات  ینامز  ره  هعاطالا  بجاو  ماما  زا  تعاطا  نینچمه  تسا ،  بجاو  ینامز  هرود و  ره  رد  مالسا  ماکحا  نیناوق و 
شدوخ نامز  ماما  دریمب و  هک  یسک   : )) هدیسر نینچ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  زا  ینـس  هعیـش و  نیب  رتاوتم  ثیدح  رد  و 

(164  (( . ) تیلهاج ندرم  دننامب  تسا  هدرم  هدوب )  هعاطالا  بجاو  هک  ماما  نآ   ) دسانشن ار 

یم یسک  وریپ  یهاوخن  یهاوخ  دوشن ،  شعبات  دسانشن و  ار  یهلا  ربهر  هک  یـسک  اریز  تسا ؛  هدرمن  ناملـسم )  و   ) مالـسا رد  ینعی 
هاوخدوخ و تقیقح ،  قح و  هب  لهاج  ماـما  تسه ،  شدوخ  هک  دـناشک  یم  ییاـج  هب  ار  وا  شماـما  تسا و  لـیام  شـسفن  هک  دوش 

دروآ یم  رد  ار  وا  يداسف  هنتف و  ره  رد  دنک و  یم  شدوخ  لثم  زین  ار  شمومءام  تسرپدوخ ، 
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(165  . ) دوب دنهاوخ  روشحم  ناشماما  اب  یهورگ  ره  زین  تمایق  رد  و 

تقیقح قح و  هب  ار  نانآ  یهلا  ربهر  نآ  ات  دـنوش  شعبات  هتخانـش و  ار  دوخ  نامز  ماـما  تسا  بجاو  نیملـسم  يارب  يا  هرود  ره  رد 
 . درادهگن نارگمتس  زواجت  زا  ار  نانآ  دراد و  زاب  يداسف  یفارحنا و  ره  زا  دزاس و  راوتسا  لدع  هیاپ  رب  ار  هعماج  هتخاس و  اناد 

 ، ارآ تتـشت  هقرفت و  فـالتخا و  نیا  دـنک و  یم  راـیتخا  يربـهر  دوـخ  يارب  یهورگره  ارهق  دـندماین  درگ  یهلا  ربـهر  فارطا  رگا 
یم ینما  ان  رگیدـکی و  يزیرنوخ  گنج و  هب  ات  دراد  یم  او  يداسف  هنتف و  ره  داـجیا  هب  درب و  یم  ورف  تلاـهج  يداو  رد  ار  عاـمتجا 

 . دنک یم  دنکب ،  دیابن  هچنآ  هدش و  طلسم  نانآ  همه  رب  تردق  بسک  اب  یتوغاط  هجیتن  رد  دناشک و 

 : دیامرف یم  مالّسلااهیلع )  ارهز ( هقیدص  هیکدف  هبطخ  رد 

 . . . (( . هلملل اماظن  انتماما  و  ))

رد یتفآ  ره  زا  هجیتن  رد  دندرگ و  مجسنم  هچراپ و  کی  دننک ،  ادیپ  مظن  مالـسا  تلم  ات  داد  رارق  ار  تیب  لها  ام  تماما  دنوادخ ،  ))
(166 (( . ) دندرگ هریچ  نانآ  رب  دنناوتن  نارگمتس  نیطایش و  دنشاب و  ناما 

دشاب یکی  دیاب  نامز  ره  رد  ماما 

عم دنـشاب ،  يواسم  الماک  يربهر  قاقحتـسا  لضف و  تهج  زا  رفن  ود  دنچ  ره  دشاب  یکی  دیاب  يا  هرود  ره  رد  ماما  هک  تساجنیا  زا 
عبات مومءام و  مالّـسلا )  هیلع  نیـسحلا (  هّللادـبع  یبا  ترـضح  هک  يروط  ناـمه  دـشاب  مومءاـم  يرگید  ماـما و  دـیاب  یکی  فصولا 

 . دوب مالّسلا )  هیلع  یبتجم (  نسح  ترضح  شردارب 

باتکرد
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رد هکنیا  لیلد  دومرف :  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  زا  ص 101 باب 34 ،  مالّسلا )  هیلع  اضرلارابخا ( نویع 
قفاوم هشیمه  هک  دوش  یمن  لاعفا  هدارا و  اهمیمصت و  مامت  رد  رفن  ود  هک  تسا  نیا  تسین  نکمم  هعاطالا  بجاو  ماما  ود  نامز  کی 

همزال دـنا و  هدرک  تیـصعم  يرگید  تفلاخم  رد  دـنیامنب ،  ار  کـی  ره  تعاـطا  نیملـسم  رظن ،  فـالتخا  تروص  رد  سپ  دنـشاب ، 
يرگید هب  تبـسن  ماما  ود  نآ  زا  کی  ره  تفلاـخم  زین  و  تسا .  داـسف  یگتـسد و  ود  قلخ و  فـالتخا  ماـما ،  ود  نآ  رظن  فـالتخا 

 . دشاب یم  تماما  ماقم  زا  ود  ره  نداتفا  شا  همزال  تسا و  تیصعم 

؟  دنک نیعم  ار  وا  دیاب  یسک  هچ  تسیک و  ماما 

تماما دیجم  نآرق  رد  تسا ؟  یماقم  هچ  اب  شنییعت  تسیک و  دشاب  یم  هعاطالا  بجاو  هک  هرود  ره  رد  نامز  ماما  دیسرپ  دیاب  اجنیا 
دننام دـیاب  رما  یلو  هک  دوش  یم  هتـسناد  هدومرف  رکذ  هارمه  لوسر  اب  ار  نآ  نوچ  تسا و  هدومرف  رکذ  رمالا  یلوا  یلک  ناونع  رد  ار 

 . دشاب بجاو  لوسر  زا  تعاطا  دننامه  وا  زا  تعاطا  ات  تلاسر ،  ماقم  زج  تالامک  لیاضف و  مامت  رد  دشاب  لوسر 

 ، دشاب نیملسم  اب  ماما  نییعت  رگا  اریز  دیامرفب ؛  نیعم  ار  وا  شلوسر  طسوت  دنوادخ  دیاب  هک  یهلا  تسا  یماقم  نیملسم ،  تماما 

 : الوا

یماما عبات  دوخ  هاوخلد  هب  یهورگ  ره  هجیتن  رد  تسا و  يداع  لاحم  هب  کیدزن  ای  لاـحم  رفن  کـی  رب  اهناملـسم  يارآ  همه  قاـفتا 
 . تسا راکشآ  شداسف  دوش و  یم 

 : ایناث

زا رفن  کی  رب  قافتا  ناکما ،  ضرف  رب 
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لدـع دادـس و  حالـص و  هب  ار  هعماج  دـناوتب  ینعی  تسا ؛  نیملـسم  تماما  قیـال  صخـش ،  نآ  هک  دوش  یم  لـصاح  ناـنیمطا  اـجک 
يامنهار هک  يروک  دننام  دـناسرب  تکاله  تلاهج و  يداو  هب  ار  هعماج  اسب  هچ  درادـهگن ،  اهنمـشد  تارطخ و  زا  دـهد و  تکرح 

 . دوش شدوخ  نوچ  نارامیب  بیبط  هک  يرامیب  ای  ناروک 

 : اثلاث

شدوخ تساهنآ و  راگدیرفآ  نوچ  دراد ؛  ار  رـشب  رب  تیمکاح  قح  دـنوادخ  اهنت  اریز  تسین ؛  هعاطالا  بجاو  اعرـش  مدرم  بختنم 
سپ تسا  هدومرف  بجاو  یلک  روط  هب  یطرش و  دیق و  چیه  نودب  ار  ناشتعاطا  تسا و  هداد  رمالا  یلوا  دوخ و  لوسر  هب  ار  قح  نیا 

یلک و روط  هب  شتعاـطا  رگا  تسین  موصعم  هک  یـسک  اریز  دـشاب ؛  موصعم  ییاـطخ  هاـنگ و  ره  زا  لوسر ،  دـننام  رمـالا  یلوا  دـیاب 
يروتسد نینچ  هک  تسا  هزنم  دنوادخو  دننک  تعاطا  وا  زا  دیاب  مه  شهانگ  اطخ و  دراوم  رد  دشاب  بجاو  یطرش  دیق و  چیه  نودب 

 . دهدب

و دـشاب .  زین  تمـصع  ماقم  ياراد  هوالع  هب  دـشاب و  مدرم  مامت  زا  لمکا  لضفا و  ملعا و  یناـمز ،  ره  رد  ماـما  رما و  یلو  دـیاب  سپ 
طـسوت دنوادخ  فرط  زا  رگا  دشاب ،  یم  ناوارف  یماقم  نینچ  یعدم  تسا و  نوریب  مدرم  هدهع  زا  یتیـصخش  نینچ  صیخـشت  نوچ 
یناسفن ياـه  هتـساوخ  ماـقم  رد  دـنیزگ و  یم  رب  يربهر  دوخ  يارب  یهورگ  ره  اریز  تسا ؛  راکـشآ  شداـسف  دوشن  نییعت  شلوسر 

نیملسم هعماج  حالصا  يارب  هک  یهلا  نیناوق  نیزاوم و  دیآ و  یم  رب  زیتس  گنج و  ددص  رد  شبیقر  فلاخم و  هورگرب  دوخ 
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 . دریگ یم  ارف  ار  هعماج  همه  داسف  ملظ و  هجیتن  رد  دوش و  یم  كورتم  یلکب  هدش  عضو 

 ( ص  ) ربمغیپ طسوت  رمالا  یلوا  یفرعم 

زا ار  ناناملسم  هدومرف و  یفرعم  ار  رمالا  یلوا  ملاع ،  راگدرورپ  فرط  زا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  یعطق ،  كرادم  قبط 
 . دوش یم  افتکا  هنومن  يارب  تیاور  کی  لقن  هب  اهنت  هرتاوتم  تایاور  زاو  دیناهر  تریح 

 : هک تسا  هدمآ  هحفص 706  باب 142  ینارحب  مارملا  هیاغ  باتک  رد 

هدومرف بجاو  ار  ناشتعاطا  دنوادخ  هک  رمالا )) یلوا   )) دیسرپ هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  زا  يراصنا ))  هّللادبع  نبرباج  ))
؟  دنتسه یناسک  هچ 

نب یلع  اهنآ  نیتسخن  نم  زا  سپ  دنتـسه ،  نیملـسم  ناماما  نم و  ياهنیـشناج  اـهنیا   : )) دومرف هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر 
وا نامز  وت  رباج !  يا  و  تسا .  رقاب  هب  فورعم  هک  یلع  نب  دمحم  سپ  نیسحلا ،  نب  یلع  سپ  نیـسح  سپ  نسح  سپـس  بلاطیبا ، 

یلع یلع ،  نب  دمحم  یسوم ،  نب  یلع  رفعج ،  نب  یـسوم  دمحم ،  نبرفعج  وا  زا  سپ  ناسرب .  وا  هب  ارم  مالـس  ینک و  یم  كرد  ار 
نیا مالّـسلا ، )  مهیلع   ) یلع نب  نسحلا  نبا  نیمز  رد  دنوادخ  تجح  نم ،  هینک  مهو  مان  مه  وا  زا  سپ  یلع و  نب  نسح  دمحم ،  نب 
یمن تباث  دوش و  یم  بیاغ  هک  یـسک  تسا  نیا  ار و  نیمز  براغم  قراشم و  دیامرف  یم  حتف  وا  تسد  رب  دنوادخ  هک  یـسک  تسا 

(( دشاب هدومرف  شیامزآ  نامیا  هب  ار  شلد  دنوادخ  هک  یسک  رگم  شتماما  هب  داقتعا  رب  دنام 
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 ( ع  ) ماما تبیغ  نامز  رد  رما  یلو  زا  تعاطا 

 : س

؟  تسا یسک  هچ  تسا  یقاب  رگا  و  تسا ؟  یقاب  مالّسلا )  هیلع  نامز (  ماما  تبیغ  نامز  رد  ربهر  رما و  یلو  زا  تعاطا  ایآ 

 : ج

بجاو تمایق  ات  مالـسا  یـسایس  يدابع و  ماکحا  همه  هک  يروطناـمه  تسا  بجاو  تماـیق  اـت  نیملـسم  ربهر  رما و  یلو  زا  تعاـطا 
تعاطا بوجو  تسین  یندش  خسن  مالّـسلا )  هیلع  نامز (  ماما  تبیغ  نامز  رد  مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  چـیه  هک  ییاج  تسا  لمعلا 

خـسن زین  تسا  اهتوغاط  رافک و  رطخ  زا  نیملـسم  هعماج  يرادـهگن  نید و  ياقب  ببـس  مالـسا و  فیلاکت  مها  هک  نیملـسم  ماـما  زا 
 . تسین یندش 

راچد نیملـسم  اـت  دـنک  نییعت  ار  شدوخ  زا  سپ  نیملـسم  ماـما  دوب  بجاو  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  رب  هک  يروطناـمه 
دوخ بیان  دوب  بجاو  مهدزاود  ماما  رب  نینچمه  دنریذپن ،  ای  دنریذپب  نیملـسم  هاوخ  دومرف ،  مه  نییعت  دنوشن و  تکاله  تلالض و 

 : هدومرف مه  نییعت  دنک و  نییعت  دوخ ،  تبیغ  نامز  رد  نیملسم  تیعجرم  يربهر و  تماما و  رد  ار 

یـسایس و روما  نیملـسم و  هعماـج  تالکـشم  ثداوح ،  زا  دارم  و  ( 167 (() انثیدـح هاور  یلا  اهیف  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا  اـماو  ))
هک تسا  رتشیب  لاس  رازه  تاکز  جـح و  هزور ،  زاـمن ،  ماـکحا  هنرگو  تسا  نیملـسم  رب  اـهتوغاط  طلـست  زا  يریگولج  یعاـمتجا و 

 . تسین هثداح  ناونع  هب  يا  هزات  زیچ  وا  هدش  عقاو  قیقحت  ثحب و  دروم 

تسا ع )   ) نامز ماما  همانرب  نیفعضتسم  یمومع  تاجن 

و مالّـسلا )  هیلع  ناـمز (  ماـما  تبیغ  ببـس  ینعی  اـنم )) همدـع  رخآ و  فطل  هفرـصت  فطل و  هدوجو   : )) دـیامرف یم  یـسوط  قـقحم 
رد شندومرفن  فرصت 
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ناهج نیفعضتسم  تاجن  یمومع و  فرصت  دنتسین ،  رضاح  ترضح  نآ  تعاطا  رد  اهناملـسم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیملـسم  روما 
ات تسا و  رشب  یگدامآرب  فوقوم  تسا ،  ترضح  نآ  هژیو  هفیظو  هک  ناهج  رساترس  رد  لدع  طسب  اهتوغاط و  نیربکتسم و  رـش  زا 

 . تسا هدشن  مهارف  یفرصت  نینچ  طیارش  نامز  نیا 

هکلب تسین  نیملسم  تعاطا  رب  فوقوم  تبیغ ،  نامز  رد  نایعیش ،  اصوصخ  نیملـسم  يربهر  عجرم و  ناونع  هب  دوخ  بیان  نییعت  اما 
 . ددرگ مامت  ناگمهرب  یهلا  تجح  ات  دنریذپن  ای  دنریذپب  مدرم  هاوخ  تسا  بیان  نییعت  شا  هفیظو 

ياهمان هب  رفن  راـهچ  لاس 334 ،  اـت  هدوب  هجرف -  یلاـعت  هّللا  لـجع  يدـهم -  ترـضح  تماـما  لوا  هک  يرمق  يرجه  لاس 260  زا 
تبیغ لاس  تدـم 74  رد  هک  دومرف  نییعت  ار  يرمـس ))  دـمحم  نب  یلع  حور و  نب  نیـسح  نامثع ،  نبدـمحم  دیعـس ،  نب  نامثع  ))

نم امـش و  رب  نم  فرط  زا  دنا  تجح  نانآ  دومرف  درپس و  دنـشاب  تیعجرم  طیارـش  عماج  هک  ییاملع  هب  ار  تباین  سپـس  هدوب  ارغص 
 . ناشیارب متسه  ادخ  تجح 

دح رد  هک  هدومن  در  ادخ  رب  دیامن ،  در  ام  رب  هک  یـسک  هدرک و  در  ار  ام  دنک  ناشتفلاخم  دیامن و  در  ار  اهنآ  سکره  دومرف :  زین  و 
 . تسادخ هب  كرش 

(168  (( . ) همارح هلالح و  یلع  ءانمالا  هّللاب ،  ءاملعلا  يدیا  یلع  ماکح  الاو  رومالا  يراجم   : )) هدومرف رگید  تیاور  رد 

(( . دنیادخ مارح  لالح و  رب  اهنیما  هک  تسا  یهلا  ياملع  تسد  هب  اهراک  نایرج  ))

زا هک  يربهر  تماما و  تیعجرم و  طیارش  هب  کنیا 
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 . دوش یم  هراشا  تسا ،  هدش  هدافتسا  تایاور 

دیاقع رد  نیقی  ماکحا و  رد  تهاقف 

نآ هب  هتسناد و  ار  یمالسا  دیاقع  فراعم و  هک  دش  یم  هتفگ  یسک  هب  هیقف  مالسا ،  ردصرد  تسا .  تهاقف  عجرم ،  طرـش  نیتسخن 
 . دیامن لمع  نآ  هب  هاگآ و  مالسا  تاروتسد  ماکحا و  هب  زین  و  دشاب .  دقتعم 

ربهر عجرم و  دیاین ،  مزال  لضاف  رب  لوضفم  میدقت  ات  دشاب  نامدرم  همه  زا  لضفا  هقفا و  دیاب  نیملـسم  یلو  عجرم و  هک  ییاجنآ  زا 
هب تبـسن  نینچمه  دـشاب و  هتـسر  نظ  مهو و  کش و  زا  هدیـسر  نیقی  دـح  هب  دـیحوت ،  بتارم  اصوصخ  یمالـسا  فراـعم  رد  دـیاب 

 . تسا یهلا  ياهتیلو  ؤسم  زا  دیدش  سرت  شا  هناشن  دشاب ،  هدش  شرواب  الماک  داعم  هلءاسم 

 . دشاب هدیسر  طابنتسا  هوق  داهتجا و  ماقم  هب  زین  ماکحا  ییاسانش  رد 

سفن ياوه  تفلاخم  تلادع و 

زین هریغص  رارکت  زا  دزیهرپب و  هریبک  ناهانگ  همه  زا  دیاب  ینعی  تسا ؛  تلادع ))   ، )) تیعجرم يربهر و  يارب  یساسا  طرـش  نیمود 
 ، دشاب كاپ  اهیتسیابان  زا  یـضعب  زا  صوصخب  دیاب  نیملـسم  یلو  هک  هدش  حیرـصت  تایاور  یـضعب  رد  هوالع  هب  دیامن .  يراددوخ 

 : دوش یم  يروآدای  هدرشف  روط  هب  اجنیا  اذل 

یـشیپ تسایر و  ترهـش و  هاج و  بلاط  دهاوخن ،  ار  يدنمتورث  دـشابن ،  تسرپاوه  دـیاب  نیملـسم  ربهر  عجرم و  هاوهل :  افلاخم  - 1
 . درادن مدقم  نارگید  رب  ار  شناگتسب  دشابن ،  نارگید  رب  نتفرگ 

لقن مالّـسلا )  هیلع  يرکـسع (  نسح  ماما  ترـضح  زا  لئاسر  باتک  زا  دـحاو  ربخ  تیجح  باب  رد  همحرلا -  هیلع  يراصنا -  خـیش 
 : دومرف هک  هدومن 

دنشاب اوقت  لها  دنچ  ره  ار  دوخ  عابتا  ناگتسب و  هک  ییاهقف 
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ترضح رب  دیزی  رکشل  زا  نیملسم  هعماج  رب  ناشنایز  دننک ،  یتسرپاوه  هصالخ  دنهد و  حیجرت  دنشابن  اوقت  لها  دنچ  ره  نارگید  رب 
 . تسا رتشیب  مالّسلا )  هیلع  ادهشلادیس (

و دـهاوخ .  یم  شـسفن  هچنآ  هن  دـنک  يوریپ  تسا  قح  هچنآ  دـشاب و  دـنوادخ  ياضر  بلاـط  هشیمه  دـیاب  نیملـسم  ربهر  عجرم و 
نکمم ار  هعماج  دشاب ،  هدشن  هیکزت  رگا  دیامن و  بذهم  ار  هعماج  دناوتب  ات  دشاب  هدرک  بیذهت  هیکزت و  ار  دوخ  سفن  دیاب  هصالخ 

 . دناشکب تکاله  هب  تسا 

 ( ع  ) یلع ماما  نابز  زا  ربهر  طیارش 

دنچ هب  دروم  نیا  رد  دشاب ،  هتسارآ  یمالسا  یناسنا و  لامک  تافص  هب  دشاب و  هزنم  هلیذر  قالخا  زا  دیاب  نیملـسم  یلو  عجرم و  - 2
 ، لهاج لـیخب ،  دـیابن  ربهر  هک  تسا  نیا  شنومـضم  هک  دوش  یم  هراـشا  مالّـسلا )  هیلع  نینم (  ؤملاریما  ترـضح  تاـملک  زا  هرقف 

 : دشاب هریغ  وسرت و  نشخ ، 

ُلیِخَْبلا َنیِِملـــْـسُْملا  ِهَماـــِماَو  ِماـــکْحَْالاَو  ِِمناـــغَْملاَو  ِءامِّدــــلاَو  جِوُرُْفلا  یَلَع  َِیلاـوــْلا  َنوــُـکَی  ْنَا  یِغَْبنَیـــال  ُهَّنَا  ْمـــُتِْملَع  ْدـــَـقَو  ))
(169 (( . ) ُُهتَمْهَن ْمِِهلاْومَا  ș ΠYЙ ُکَتَف

تموکح تیالو و  نیملسم ،  ییاوشیپ  نیناوق و  اهدمآرد و  اهنوخ و  سیماون و  رب  هک  یـسک  تسین  هتـسیاش  دیناد  یم  مدرم  امـش  ))
(( . دنزب صرح  ناشیا  لام  عمج  يارب  ات  دشاب  لیخب  دنک ،  یم 

( . 170 (() ِِهئافَِجب ْمُهَعَطْقَیَف  ِیفاْجلا  الَو  ِِهلْهَِجب  ْمُهَّلُِضیَف  ُلِهاْجلا  الَو  ))

رد هک  دشابن  نشخ  راکافج و  دیاب  دـناشکب و  یهارمگ  هب  ینادان  يور  زا  ار  نامدرم  ادابم  ات  دـشابن  یهلا  نیناوق  هب  هاگآان  دـیابو  ))
( دنک نیملـسم  مالـسا و  يادف  ار  دوخ  هک  يروط  هب  دشاب  نابرهم  زوسلد و  هصالخ ،  و   . ) دیامن هدوارم  هطبار و  عطق  مدرم  زا  هجیتن 

((
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.

(171 (( . ) ٍمْوَق َنوُد  اَمْوَق  َذِخَّتَیَف  ِلَوُّدِلل  ُِفئاْخلا  الَو  ))

(( . دیامن ینمشد  يرگید  اب  یتسود و  یکی  ابات  دسرتن  اهتلود  زا  دیاب  و  ))

دیامن و لیم  فیح و  نیملـسم  تورث  لاوما و  ردات  دشابنراکمتـسدیاب  ربهر  ینعی  دـنا :  هتفگ  هلمج  نیا  حرـش  رد  نیحراشزا  یخرب 
 . دراد مدقم  رگید  هورگ  رب  ار  یهورگ 

(172 (( . ) َهَّمُْالا َِکلْهَُیف  ِهَنُّسِلل  ُلِّطَعُملا  َالَو  ِعِطاقَْملا  َنوُد  اِهب  َفِقَیَو  ِقوُقُْحلِاب  َبَهْذَیَف  ِمْکُْحلا  ِیف  یِشَتْرُْملا  الَو  ))

لطعم دـیابن  دـسرب و  راد  قح  هب  قح  دراذـگن  دـنک و  لاـمیاپ  ار  دارفا  قوقح  اـت  دـشابن  راوـخ  هوـشر  تواـضق ،  راـک  رد  دـیاب  و  ))
(( . دننک كاله  ار  تما  ات  دشاب  یهلا  ماکحا  نیناوق و  تنس و  هدننک  لیطعت  هدنراذگ و 

 : دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

ُتیَْقل ٍمُْولْظَم ََال  ِبَغَس  الَو  ٍِملاظ  ِهَّظِک  یلَع  اوُّراُقی  ْنَا ال  ِءامَلُْعلا  یَلَع  ُهّللاَذَخَا  امَو  ِرِصاْنلا  ِدوُجُِوب  ِهَّجُْحلا  ُماِیقَو  ِرِـضاْحلا ،  ُروُضُح  الَْول  ))
(173 (( . ) اِهبِراغ یلَع  اهَْلبَح 

هک دوبن  رگا  دیدرگ و  مامت  نم  رب  تجح  تهج ،  نیدب  دنتساخرب و  میرای  هب  هتفای و  روضح  يرایـسب  تیعمج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ))
زا نم  دنریگن ،  مارآ  ناگدیدمتس  یگنـسرگ  نارگمتـس و  یگراوخ  مکـش  ربارب  رد  هک  هتفرگ  تیلو  ؤسم  نامیپ  نایاناد  زا  دنوادخ 

 (( . مدرک یم  رظن  فرص  تفالخ 

یـسرداد نارگمتـس و  متـس  زا  يریگوـلج  نیملـسم ،  يربـهر  تیعجرم و  هدـمع  فیاـظو  زا  هک  دوـش  یم  راکـشآ  تارقف ،  نیا  زا 
 . تسا نیفعضتسم  نامورحم و  ناگدیدمتس و 

دنشاب ربهر  عبات  دیاب  زین  املع 

هّللا لجع  يدهم -  ترـضح  مهدزاود  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  نآ  هیقف  تیالو  زا  دارم  هک  دیدرگ  هتـسناد  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
هجرف یلاعت 
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شتعاطا ناناملـسم  عیمج  رب  تسا و  نانآ  تسرپرـس  نیملـسم و  ماما  رما و  یلو  دـشاب ،  هدـش  هتفگ  طیارـش  ياراد  هک  لداع  هیقف  - 
 . نیدهتجم املع و  یتح  تسا  بجاو 

رد تسا  بجاو  یلو  دـنک ،  یم  لـمع  شدوخ  يارب  یتداـبع  لاـمعا  رد  دـناد ،  یم  ملعا  ربـهر  زا  ار  دوخ  هک  دـشاب  يدـهتجم  رگا 
 . دشاب تما  ماما  عیطم  عبات  دوش ،  یم  طوبرم  يربهر  هب  هک  يروما  مالسا و  یسایس  ماکحا 

اهتوغاط طلست  زا  يریگولج  ناناملسم و  یعامتجا  ماظن  مالسا و  ياقب  اریز  تسا ؛  یهلا  فیلکت  نیرتگرزب  نیملسم  ربهر  زا  تعاطا 
 : دیامرف یم  مالّسلا )  هیلع  اضر ( ترضح  هک  يروطنامه  تسا  نآ  راثآ  زا  نیملسم  رب  رافک  و 

 : زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تهج  دنچ  هب  هدومرف ،  بجاو  ینامز  ره  رد  ار  رما  یلو  زا  تعاطا  دنوادخ  ))

يارب ناسنا  ابلاغ  هک  اجنآ  زا  هدومرف و  ررقم  نیناوق  دودح و  دنوادخ  رگیدکی ،  قوقح  هب  زواجت  داسف و  زا  يریگولج  يارب  نوچ   1
یتسرپرس میق و  دنوادخ  دیاب  سپ  دیامن ،  رظن  فرص  یناسفن  ياهتذل  زا  دنک و  لمع  نوناق  هب  تسین  رضاح  يدام  عفانم  هب  ندیسر 

 . دیامن تازاجم  ماکحا  ریاس  دودح و  صاصق و  يارجا  اب  ار  نیفلختم  دراد و  او  نوناق  هب  لمع  هب  ار  اهنآ  ات  هداد  رارق  هعماج  رب 

ناشیا اریز  تسا ؛  نیملسم  ماما  زا  تعاطا  رب  فقوتم  نانآ  رب  رگمتس  طلست  زا  ظفح  ناشیا و  ماجسنا  موق و  ره  ياقب  هلمج  نآ  زا   2
ناناملسم رب  توغاط  دراذگ  یمن  دیامن و  یم  دربن  زواجتم  نمشد  اب  دنک و  یم  جیسب  ار 
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 . دوش هریچ 

دننک یم  تعاطا  وا  زا  ناملـسم  مدرم  هک  ییاوشیپ  ینعی  دـیلا  طوسبم  ماما  اریز  تسا ؛  مالـسا  بتکم  ياـقب  ظـفح و  هلمجنآ  زا  3 و 
ار ناناملـسم  دنیامن و  قیبطت  دوخ  ياهـسوه  رب  ار  تنـس  نآرق و  دنیامن و  فرحنم  ار  بتکم  نیدحلم ،  تعدـب و  لها  دراذـگ  یمن 

(174 (( . ) دنزاس هارمگ 

تیالو زا  فارحنا  رثا  رد  اهیتسیابان 

متس هاگ  چیه  دندرک  یم  تعاطا  ینامز  ره  قح  هب  رما  یلو  زا  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  زا  سپ  ناناملـسم  رگا  یتسار  هب 
زا مولظم  قح  دـش و  یم  تازاجم  رما ،  یلو  فرط  زا  دـش  یم  عقاو  تقو  ره  تشادـن و  جاور  ردـق  نیا  ناناملـسم  نیب  رد  زواـجت  و 
زین دش و  یمن  هریچ  نیملـسم  رب  رگمتـس  توغاط و  هاگ  چـیه  و  دیـسر .  یم  دوخ  قح  هب  مورحم ،  ای  مولظم  دـش و  یم  هتفرگ  ملاظ 

یبهذـم ياهگنج  تاـفالتخا و  همه  نیا  دـیدرگ و  یمن  عقاو  مالـسا  رد  تعدـب  لـها  نیدـحلم و  فرط  زا  یفارحنا  طوطخ  نارازه 
 . دش یمن  رادیدپ 

هیقف تیالو  وترپ  رد  يدازآ  لالقتسا و 

نیا رد  دوب ،  بتکم  یفارحنا  ياهطخ  اهگنج و  تافالتخا و  اهتوغاط و  تنطلس  راتفرگ  ناریا  ناملسم  تلم  هک  نرق  هدراهچ  زا  سپ 
 ، یمالـسا يروهمج  راذـگناینب  بالقنا و  ریبک  ربهر  ناهج و  نایعیـش  دـیلقت  عجرم  نامز  هیقف  یلو  زا  دـش  رـضاح  هک  یناـمز  عطقم 

هنادنمدرخ ياهیربهر  تکرب  هب  دیامن ،  تعاطا  هتاکرب -  تماد  ینیمخلا -  يوسوملا  هّللا  حور  دیس  ماما  ترضح  یمظعلا  هّللا  تیآ 
هدومرف عطق  ار  اکیرمآ  اصوصخ  زواجتم  ياهتردق  تسد  ناشیا ،  زا  ناملسم  تلم  تعاطا  شترضح و  ياهیدرمیاپ  تماقتسا و  و 
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رب یتوغاط  تردق  چیه  تسا و  دازآ  لقتـسم و  ام  روشک  هّللادـمحب  زورما  هدومرف و  طقاس  ار  هلاس  یتنطلس 2500  سوحنم  میژر  و 
 . درادن طلست  ام  تلم 

دمدب تتلود  حبص  ات  شاب 

یتلود تارادا  رد  هک  یحلاصان  دارفا  تسا و  هدـنامیقاب  یتوغاط  نارود  هتـشذگ و  میژر  زا  هک  یمالـسا  دـض  ياهنوناق  حالـصا  اما 
دراد روشک  شمارآ  نامز و  رورم  هب  زاین  هتبلا  هدیدرگ ،  عیاض  ناشقوقح  هک  ینیمورحم  هدش و  نیمولظم  رب  هک  ییاهمتس  دنتـسه و 

شترا هک  تسا  لاس  کی  تسرد  نونکاو  دومن  اه  هئطوت  هچ  ام  روشک  رد  اـکیرمآ  بـالقنا ،  يزوریپ  لوا  زا  هک  دـنناد  یم  همه  و 
هتفه نامه  رد  دوبن ،  نم  ؤم  حلـسم و  ياهورین  تمواقم  دنوادخ و  يرای  رگا  نآ ،  ياهداسف  هدرک و  هلمح  ام  روشک  هب  قارع  ثعب 

 . دوب هداد  تسکش  ار  بالقنا  گنج ،  لوا 

دنناد یم  همه  دـش .  دـهاوخ  تسرد  جـیردت  هب  رگید  تاحالـصا  دـش و  طـقاس  دوب ،  توغاـط  تنطلـس  هک  متـس  لـصا  هصـالخ ، 
مالـسا دنتـساوخ  یم  دیـسر ، ) رمث  هب  لولعم  رازه  دـصکی  دیهـش و  رازه  داـتفه  زا  شیب  اـب   ) هک یمالـسا  بـالقنا  دـض  ياـههورگ 

زا ار  رما  یلو  زا  تعاطا  هیقف و  تیالو  هکنیا  يارب  دـندرک  یم  فیعـضت  ار  تیناحور  دـنروایب و  راک  يور  ار  ییاکیرمآ  یطاـقتلا و 
هب نمـشد  دوبن ،  دـهعتم  ناملـسم  تلم  تعاطا  تما و  ماما  يرایـشوه  رگا  دـنزاس و  ناسآ  ار  اکیرمآ  تشگرب  هار  اـت  دـنریگب  تلم 

 . مناهاوخ ار  تلم  ماجسنا  تما و  ماما  تیقفوم  تیفاع و  رمع و  لوط  دنوادخ  زا  دیسر .  یم  هجیتن 

 ( جع  ) نامز ماما  روهظ  تیفیک 

 : س

دنک یم  رییغت  مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  ایآ  تسا ،  هنوگچ  هجرف -  یلاعت  هّللا  لجع  مهدزاود -  ماما  يدهم  ترـضح  روهظ  تیفیک 
نامز رد  هدوب ،  مالسا  ردص  زا  هک  ماکحا  فیلاکت و  نیمه  ای 
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ظفح اب  یناهج  لدع  يارجا  ایآ  دـیامرف ،  یم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  ترـضح ،  نآ  هک  هدیـسر  تایاور  رد  تسه ؟  مه  ترـضح  نآ 
؟  دهد یم  خر  نامز  رورم  هب  ای  دوش  یم  لصاح  هبترمکی  یناهج  لدـع  ایآ  و  رایتخا ؟  بلـس  زاجعا و  لیبس  رب  ای  تسا  رـشب  رایتخا 

؟  تساهناسنا دارفا  زا  يدرف  ره  هب  تبسن  ای  تساهروشک  نارس  اهتموکح و  هب  تبسن  یناهج  لدع  هکنیا  رگید 

 : ج

هّللا یّلص  هّللادبع (  نبدمحم  ترضح  ینعی  تسا ؛  ینادیواج  نید ،  نیا  هک  تسا  نیا  مالسا  سدقم  نید  تایهیدب  تایرورض و  زا 
ماـکحا تسا و  یهلا  یحو  باـتک  نیرخآ  دـیجم ،  نآرق  دـمآ .  دـهاوخن  يربمغیپ  وا  زا  سپ  تسا و  ناربمغیپ  نیرخآ  هلآ )  هیلع و 

یعوضوم چـیه  تسا و  هدـش  نایب  مالّـسلا )  مهیلع   ) موصعم ناماما  و  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ ( طسوت  هک  تسا  نامه  مالـسا 
هیآ نیا  همجرت  هب  تسا ،  هدـش  نایب  ماع  ای  صاخ  ناونع  هب  ای  شمکح  هکنیا  رگم  دـیآ  شیپ  تمایق  مایق  ات  نامدرم  يارب  هک  تسین 

 : دینک تقد  هفیرش 

(175 (( . ) دش دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دریذپب  ینید  مالسا  زج  سکره  ))

 ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم ( ربمغیپ  نیرخآ  ینعی  تسا ؛  ناربمغیپ  هدش )  متخ  ای   ) هدننک متخ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم ( و  ))
(176  (( . ) تسا

(177  (( . ) مدیدنسپ نید  ناونع  هب  امش  يارب  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدومن و  لماک  ار  امش  نید  زورما   )) و

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ ( تلحر  ياهیکیدزن  هفیرش  هیآ  نیا  هک 
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 . تسا هدیدرگ  لزان  مخ  ریدغ  رد  یتایاور  هب  انب  و  ( 

اعدا نالطب  هناشن  ماکحا  رییغت 

قراوخ دـهد و  ماجنا  يروآ  تفگـش  ياهراک  دـیامن و  یتاحوتف  دـنچ  ره  دـنک ،  روهظ  نامز  ماـما  ناونع  هب  یـسک  رگا  نیارباـنب ، 
لیلد شراک  نیمه  دراذگب ،  يرگید  مکح  شیاج  هب  دنک و  خسن  ار  مالسا  مّلـسم  ماکحا  زا  یمکح  رگا  دوش ،  هدید  وا  زا  یتاداع 

 . تسوا نالطب  رب 

تسا و نیملسم  تسد  رد  زورما  هک  مالـسا  ماکحا  نیمه  دوش ،  یم  رهاظ  هک  مالّـسلا )  هیلع  يدهم (  ترـضح  نامز  ماما  هصالخ ، 
زا هک  تسا  یتدابع  فیلاکت  نامه  ترـضح ،  نآ  روهظ  نامز  رد  ناناملـسم  فیلاکت  دومرف و  دـهاوخ  لـمع  دـیجم  نآرق  نیمه  هب 

و دوب .  دـهاوخ  هدوب ،  نامز  نیا  ات  هک  تـالماعم  ماـکحا  ناـمه  تاـعاقیا ،  دوقع و  دراوم  رد  تسا و  هدوب  نونک  اـت  مالـسا  ردـص 
هب دندرک و  كرت  ار  نآ  ناناملسم  اهنرق  تسا و  داهج  هلءاسم  اهنآ  مها  هک  یسایس  ماکحا  دودح و  صاصق ،  ماکحا  ریاس  نینچمه 

نیا هب  ناریا  ناملـسم  تلم  نامز ،  نیا  رد  هّللادـمحب  دـندوب و  ناـیتوغاط  نارگمتـس و  نارفاـک و  لـیلذ  ریـسا و  داـهج ،  كرت  ببس 
عطق یمالسا  روشک  زا  ار  اکیرما  اصوصخ  رگمتـس  نارفاک  تسد  دندومن و  طقاس  ار  نایتوغاط  تنطلـس  دندرک و  لمع  مهم  بجاو 

 - يدهم ترضح  روهظ  هب  یمالـسا  میظع  بالقنا  نیا  هک  تسا  دیما  دندیگنج و  ثعب  بزح  مادص و  شرکون  لماع و  اب  دندومن و 
يرت هدرتسگ  روط  هب  تسا  یمالـسا  میظع  هضیرف  هک  داهج  زین  ترـضح  نآ  ناـمز  رد  هک  ددرگ  لـصتم  هجرف -  یلاـعت  هّللا  لـجع 

رارقرب
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 . دوب دهاوخ 

تسا یجیردت  يرایتخا و  لدع ،  طسب 

 : هکنیا بلطم  حیـضوت  دوب .  دهاوخ  یجیردت  يرایتخا و  هک  تسین  یکـش  ترـضح  نآ  نامز  رد  یعامتجا  لدـع  طسب  عوضوم  اما 
ار اهنآ  يروط  دنوادخ  ینعی  تسا ؛  یعیبط  ینیوکت و  روط  هب  ناشدوخ ،  بسانم  لامک  يوس  هب  ناسنا  زج  تادوجوم  مامت  تکرح 

دنهد یم  هویم  یتقو  ات  لاـهن  اـی  رذـب  زا  ناـهایگ  دـنرب ،  یم  ناـشلامک  يوس  هب  ار  اـهنآ  ربج ،  روط  هب  یهاوخن  یهاوخ  هک  هدـیرفآ 
 . دنرادن ناشدوخزا  يرایتخا  چیه  دوش ،  یم  گرزب  سپس  هچب و  تروص  هب  یتقواتداقعنا  ماگنه  زا  هفطنو 

همه گرم ،  ای  يریپ  یناوتان و  ییاناوت و  سفنت و  هاگتـسد  همـضاه و  زاهج  دـننام  يدام  ياوق  لماکت  یندـب و  تهج  زا  ناسنا  اـما 
 . تسا ناسکی  تادوجوم  ریاس  اب  تهج  نیا  رد  تسین و  صخش  تساوخ  هدارا و  هب  طورشم  تسا و  ینیوکت 

هبیط تایح  تداعسو و  لامک  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  ینعی  تسا ؛  يرایتخا  هتبلا  تیناحور ،  تیونعم و  لماکت  تیناسنا و  تهج  اما 
نازیم و يور  زا  شراتفگ  رادرک و  دوخ  شور  هار و  رد  دـیامنب و  دوخ  یلمع  يداقتعا و  نو  ؤش  ماـمت  رد  ار  لدـع  تیاـعر  دـیاب  ، 

یم دنک و  یط  ار  لدع  هار  دناوت  یم  تسین ،  روبجم  هجو  چیه  هب  دیامن و  لمع  هدـش ،  نایب  لیـصفت  هب  مالـسا  رد  هک  لدـع  نیناوق 
 . دریگ شیپ  ار  متس  هار  دناوت 

يراج ّتنـس  نیا  دنیزگرب و  شدوخ  رایتخا  هب  ار  لدـع  هار  دـیاب  لامک ،  هب  ندیـسر  يارب  رـشب  هک  هدومرف  هدارا  روط  نیا  دـنوادخ 
زا یهلا 
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تنـس يارب  زگره   : )) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  تساهنامز و  اهنارود و  ماـمت  رد  نیمز ،  هرک  رمع  رخآ  اـت  رـشب  شنیرفآ  يادـتبا 
(178  (( . ) تفای یهاوخن  ینوگرگد  يدنوادخ 

؟  دوش یم  لدع  زا  رپ  ناهج  رایتخا ،  اب  هنوگچ 

هدش متس  زا  رپ  نیمز  هک  ییاج  ات  دنا  هتفرگ  شیپ  ار  متس  هار  رشب ،  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هکنیا  اب  دیآ  یم  شیپ  شسرپ  نیا  لاح 
يدام ياهتردـق  اب  دنتـسه و  متـس  ساسا  هک  اهروشک  ياس  ؤر  هژیوب  تشاداو  لدـع  هار  هب  ار  اهنآ  رایتخا  ظفح  اب  دوش  یم  هنوگچ 

؟  دنطلسم مولظم  رشب  درایلیم  زا 5/4  شیب  رب  دنراد و  هک 

لاحم ارهاظ  دنربب ،  نیب  زا  ار  زواجتم  ياهتردق  نامز ،  بسح  هب  یگنج  تازیهجت  يدام و  بابسا  اب  دوش  انب  رگا  مییوگ :  خساپ  رد 
تلم هک  يروطنامه  دنروآرد ،  ياپ  زا  ار  اهنآ  دنناوت  یم  دنروشب ،  زواجتم  ياهتردق  رب  دـنوش و  قفتم  اهتلم  رگا  نکیل  تسا  يداع 

 . دومن عطق  روشک  نیا  زا  ار  اکیرمآ  زواجتم  تسد  درک و  طقاس  ار  يولهپ  ّطحنم  میژر  ناریا  ناملسم 

 - يدهم ترضح  روهظ  يارب  رهاظ  بسح  هب  دنوشن ،  هریچ  اهنآ  رب  دنهاوخن و  ار  ناراکمتس  ناربکتسم و  يدوبان  اهتلم  ات  هصالخ ، 
 . دشاب هدومرف  هدارا  يرگید  روط  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  رگم  دنرادن .  یگدامآ  هجرف -  یلاعت  هّللا  لجع 

 ( ع  ) يدهم روهظ  رد  لوقع  لماکت 

لداع اناد و  دارفا  اهنآ  ياج  هب  دندرک و  طوقس  هعماج  زا  نارگمتس  هکنیا  زا  سپ  رگیدکی :  هب  تبسن  رشب  دارفا  رد  لدع  طسب  اما  و 
يارجا اب  یتقو  اصوصخ  دنوش ،  یم  لدع  طسب  هب  لیام  هدرک ،  ادیپ  شیارگ  لدع  هب  زین  مدرم  دارفا  یهاوخن  یهاوخ  دنتفرگ ،  رارق 

 . دندید ار  یعامتجا  تلادع  کین  راثآ  ملاظ ،  زا  مولظم  قح  نتفرگ  فلختم و  زواجتم و  هب  تبسن  دودح  صاصق و 

فیرش ثیدح  نیا  هب 
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رد ات  دهن  ناگدنب  رـس  رب  تمحرم  تسد  دـنوادخ  دـنک ،  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه   : )) دـینک هجوت  مالّـسلا )  هیلع  رقاب ( ترـضح  زا 
(179 (( . ) ددرگ لماک  اهنآ  ياهنامرآ  دنوش و  گنهامه  لقعت 

یم ادیپ  یلقع  دشر  يرشب ،  هعماج  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  يدهم  ترضح  تیناحور ،  تکرب  هب  هک  دوش  یم  هتـسناد  ثیدح  نیا  زا 
نارگید قوقح  هب  زواجت  شا  همزال  هک  تسایر  هب  ندیسر  تورث و  یتدایز  لیبق  زا  یناسفن  یناطیش و  ياههار  لقعت ،  هار  زا  دنک و 

هب مالـسا  یناهج  تموکح  هجیتن ،  رد  دـنهد و  یم  حـیجرت  داـسفرب  ار  حالـص  هار  یگمه  دومن و  دـنهاوخ  كرت  هتخانـش و  تسا ، 
 . تفرگ دهاوخارف  ار  یتیگ  رساترس  ترضح  نآ  تسد 

 : ثحب نیا  هجیتن  هصالخ و 

 . دیدرگ هتسناد  بلطم  دنچ  دش ،  هتفگ  هچنآ  زا 

نیا هب  تسا ،  تعاطا  يانعم  هب  تیـالو  لوبقو  تسا  نیملـسم  یعاـمتجا  روما  رد  تموکح  يربهر و  تماـما و  ياـنعم  هب  تیـالو   1
 . دنزیهرپب دوخ  یصخش  ياه  هتساوخو  تایرظن  زا  دننادب و  ماما  یهاون  رماوا و  نتفریذپ  هب  فظوم  ار  دوخ  ناناملسم  هک  بیترت 

رفن کی  دومرف ،  بجاو  ار  تیب  لها  نینم و  ؤملاریما  تیـالو  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ ( لوسر  هکنیا  زا  سپ  مخ ))  ریدـغ   )) رد
؟  تسا مادک  دیرتراوازس  نآ  هب  اهامش  هک  یتیالو  نیا  دیسرپ 

(180 (( . ) دیدنسپ یمن  دیدنسپ و  یم  هچنآ  رد  ندرک  تعاطا  ندینش و   : )) دومرف

 . دشابن ای  دشاب  ناتلیم  قباطم  هاوخ  دینک ،  تعاطا  ار  هدنامرف  تاروتسد  همه  دیاب  ینعی 

دنتسه و موصعم  ماما  هدزاود  هعاطالا ،  بجاو  ماما   2
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رد تعاطا  بوجو  هلءاسم  رد  اـهنت  دـشاب  هدـش  رکذ  طیارـش  عماـج  هک  لداـع  هیقف  مالّـسلا )  هیلع  مهدزاود (  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد 
ینیوکت و یهلا  یلک  تیالو  تاهج  رد  اما  یعیرـشت و  تیالو  ینعی  تسا ؛  يواسم  موصعم  ماما  اـب  نیملـسم  روما  هرادا  تموکح و 
زا یتح  اهنآ  هب  ندیـسر  هبدـسر  هچ  ات  تسا  رتالاب  يداع  ياهرـشب  كاردا  زا  سپ ،  مالّـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم همئا  هیلاع  تاماقم 

(182 () 181  . ) تسا رترب  مالّسلا )  مهیلع   ) ءایبنا هلیلج  هلسلس  ماقم 

اهروشک ياهتوغاط  نتفر  نیب  زا  هلیـسو  هب  تساـهناسنا و  یعاـمتجا  یناـهج  لدـع  طـسب  يارب  مالّـسلا )  هیلع  ناـمز (  ماـما  روهظ   3
زابرـس نارگمتـس  تعاطا  زا  اهتلم  هک  دوش  یم  مهارف  یتقو  مه  نآ  دزاس و  یم  یلمع  ار  نآ  ترـضح  دوش و  یم  مهارف  شتامدـقم 

هعیلط ناریا  یمالسا  بالقنا  تسا  دیما  تسا و  هدرک  تیارـس  اهروشک  زا  يرایـسب  هب  ناریا  زا  انعم  نیا  هّللادمحب  هک  روطنامه  دننز 
 . دشاب ترضح  نآ  روهظ 

مدرم و يرگنشور  هک  نآ  تامدقم  هب  مالّسلا )  هیلع  يدهم (  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  هب  لدع  طسب  ندوب  یجیردت   4
 . دبای همادا  دهاوخ  ادخ  هک  نامز  زا  يرادقم  ات  ترضح  نآ  روهظ  زا  سپ  دوش و  عورش  تسا ،  نشور  دارفا  طسوت  نانآ  يرادیب 

 . دشاب نازیم  لدع و  يور  زا  همه  یماظن  ییاضق و  یگنهرف و  يداصتقا و  زا  یعامتجا  روما  مامت  ینعی  یعامتجا ؛  لدع   5

حکنم نکسم و  ندیشوپ ،  ندیماشآ و  ندروخ و  لیبق  زا  یصخش  يزور  هنابش  یلخاد  یگدنز  هب  عجار  هچنآ  ینعی  یصخش ؛  لدع 
دیاب هک  تسا  نآ  ریاظن  و 
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 . دوش تیاعر  طیرفت  طارفا و  زا  طسو  دح 

رون اهناسنا و  یلقع  دشر  تکرب  هب  مه  نآ  هک  دنک  لدع  تیاعر  دوخ ،  یصخش  روما  رد  يدرفره  ینعی  یـصخش ؛  لدع  هصالخ ، 
 . دوش یم  لصاح  جیردت  هب  تیالو  نامیا و 

ؤس هب  طوبرم   . ) میهد یم  رکذت  يزاریـش  مراکم  داتـسا  هتـشون  نیبطق ،  رد  تدابع  هلاقم  زا  یبلاج  ثحب  هب  هدیاف  میمتت  يارب  کنیا 
( . لا 57

؟ !  هتخادنا رطخ  هب  ار  مالسا  بش ،  همین  باتفآ 

 : س

 ، ناهج طاقن  همه  رد  هزور ))  زامن و   )) دننام نآ  مهم  ياهروتسد  هک  یلاح  رد  دشاب  یناهج  نید  کی  مالـسا  تسا  نکمم  هنوگچ 
مادک ره  نآ  زور  بش و  لوط  هک  تسه  یطاقن  نیمز ،  بونج  لامـش و  بطق  هقطنم  رد  هک  میناد  یم  همه  اریز  تسین ؟  لمع  لباق 

ام هک  یتروص  هب  ار  هنازور  هناگجنپ  ياهزامن  هن  تفرگ و  هزور  ناوت  یمن  یطاـقن  نینچ  رد  تسا  یهیدـب  دـسر ،  یم  هاـم  شـش  هب 
 . داد ماجنا  ناوت  یم  میهد ،  یم  ماجنا 

 . دوش یم  ناونع  مالسا ))  نییآ   )) ندوب یناهج  دروم  رد  رانک  هشوگ و  رد  اهراب  هک  تسا  يداریا  نیا 

 : دوب هدش  حرطم  ریز  تروص  هب  یبیجع  بات  بآ و  اب  داریا  نیا  فورعم ،  تالجم  زا  یکی  رد  لبق ،  يدنچ 

 . . . (( . تسا هتخادنا  رطخ  هب  ار  مالسا  بش ،  همین  باتفآ  )) . . . 

ناضمر هام  رد  هاگ  چیه  دینک  اعد  دیروآ ،  یم  اجب  تقد  هب  ار  یبهذم  لامعا  ضیارف و  دـیتسه و  يداقتعا  كاپ  ناملـسم  امـش  رگا 
رد هک  يروشک  ره  ای  دنالنف ))  )) روشک هب  امش  راذگ 
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دنک یمن  بورغ  اجنآ  رد  هامدادرم )  نراقم  ابیرقت   ) توا هام  رد  باتفآ  دیناد  یم  هک  يروط  هب  اریز  دـتفین ؛  دراد  رارق  یبطق  یحاون 
 . دروآ شیپ  رصم  رهزالا ))  )) هاگشناد ياملع  يارب  یجنرغب  هیضق  هتشذگ  ناضمر  ياههام  زا  یکی  رد  عوضوم  نیمه  و 

هام رد  اجنآ  رد  نوچو  دنا  هتفر  نیمزرـس  نآ  هب  یفلتخم  للع  هب  هک  دننک  یم  یگدـنز  دـنالنف ))  )) رد ناناملـسم  زا  يا  هدـع  نونکا 
یباسح ياذغ  کی  فرـص  يارب  یتصرف  نآ ،  تبیغ  رد  هک  دنک  یم  بورغ  مک  يردق  هب  ای  دنک و  یمن  بورغ  باتفآ  توا ، ))  ))

ار ناضمر  هام  همه  ایآ  هکنیا :  نآ  دـنا و  هتفرگ  رارق  یندـشن  لح  راوشد و  هلءاسم  ود  ربارب  رد  دـنالنف  ناناملـسم  ور  نیا  زا  تسین ، 
زا یکی  هکنیا  ای  و  تسا )  یندشن  هکنیا  ( ؟  دـننک كاسما  اذـغ  ندروخ  زا  اقلطم  هام ،  نیا  رـسارس  رد  یلک  روط  هب  دـنریگب و  هزور 

؟  دنیامن ضقن  ار  دوخ  یبهذم  فیاظو  نیرتسدقم 

مه اهنآ  هدرک ،  هعجارم  دـنا ، ) هدوب  ننـست  بهذـم  عبات  نوچ   ) يرـصم ياهقف  نیدـهتجم و  هب  لـح ،  هار  نتفاـی  يارب  تهج  نیا  زا 
 . دنا هتفاین  نآ  يارب  یلح  هار  زونه 

ام زا  هلءاسم  نیا  نوماریپ  یهاگهاگ  زین  نونکا  مه  تفای و  راشتنا  شیپ  لاـس  دـنچ  رد  روبزم  هلجم  رد  هک  ینخـس  هصـالخ  دوب  نیا 
 . دننک یم  لا  ؤس 

 : ج

تـسا مزال  هن  هتخادنا و  رطخ  هب  ار  مالـسا  دنالنف ))  )) بش همین  باتفآ  هن  دـش ،  دـهاوخ  نشور  هدـنیآ  تاحیـضوت  زا  هک  روطنامه 
ندروخ زا  ار  مامت  هام  کی  دنتسه  طاقن  نآ  رد  هک  یناناملسم 
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ار هزور ))   )) ینعی دوخ  یبهذم  سدقم  هفیظو  هک  دراد  یترورـض  هن  دـننک و  یـشکدوخ  رگید ،  ترابع  هب  دـنیامن و  كاسما  اذـغ 
مان هک  تسا  حیحص  هن  دنا و  هدنام  زجاع  يا  هلءاسم  نینچ  لح  زا  ننست ،  لها  هعیش و  زا  معا  مالسا ،  نادنمشناد  هن  دنیامن و  ضقن 

يارب هک  ییاهباتک  رد  احیرـص  اهقف ))  )) ار هلءاـسم  نیا  خـساپ  هکلب  میراذـگب ،  لـحنیالو ))  جـنرغب   )) هلءاـسم کـی  ار  هلءاـسم  نیا 
اب اـهنآ  میقتـسم  ساـمت  مدـع  ناگدـننک و  داریا  يرود  اـهتنم  دـنا .  هتخاـس  نشور  دـنا ،  هتـشون  یمالـسا  فیاـظو  ناـیب  حیـضوت و 

لکـشم نیا  تسا  یهیدـب  تسا .  هداد  هولج  لحنیال  لکـشم  کی  تروص  هب  اهنآ  رظنرد  ار  هلءاسم  نیا  هک  تسا  ینید  نادنمـشناد 
ایآ دنک .  یم  ییامندوخ  عوضوم  نیا  زین  یبهذم  رگید  ياهروتـسد  زا  يرایـسب  و  زامن ))  )) دروم رد  تسین ،  هزور ))   )) هب رـصحنم 
زور نیا  لوط  هک  یطاقن  رد  ای  و  دومن ؟  تعانق  تسا  زور  کی  هفیظو  هک  زامن  تعکر  دـنچ  ندـناوخ  هب  هام  کی  رد  اهنت  ناوت  یم 
زور هنابـش  کی  لاس ،  تدـم  مامت  رد  تسه و  زین  ههام  شـش  ینالوط  بش  کی  نآ  لابند  هب  دـسر و  یم  ماـمت  هاـم ))  شـش   )) هب

؟  دناوخ زامن  تعکر  هدفه  اهنت  درادن ،  دوجو  رتشیب 

ینالوط ياهزور  اضرف  رگا  تسا .  هدرمش  مالسا  يارب  يرطخ  اهنت  ار  دنالنف  بش  همین  باتفآ  هدنسیون ،  نیا  ارچ  تسین  مولعم  یلو 
زور  )) مسارم هجوتم  رطخ  نیا  هکلب  تسین ،  مالـسا  هب  رـصحنم  دنک ،  دـیلوت  يرطخ  رـسدرد و  یبطق ،  رگید  قطانمای  دـنالنف  لامش 

زامن و نایحیسم و  هبنشکی )) 
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طوبرم هاـم  هتفه و  زور و  بش و  هب  هک  دراد  دوجو  یمـسارم  بهاذـم ،  ماـمت  رداریز  دوب ؛  دـهاوخ  زین  اـهنیا  ریغ  ناـیدوهی و  هزور 
 . تسا

داریا نوچ  اهتنم  دنا ،  هتخاس  نشور  ار  نآ  خـساپ  هدوب و  حرطم  یمالـسا  هقف  رد  شیپ  اهتدـم  زا  هلءاسم  نیا  میتفگ  هک  روطنامه  اما 
هولج هدیچیپ  جنرغب و  ناشدوخ  يارب  هلءاسم  نیا  هک  روطنامه  دننک  یم  روصت  دنا ،  هتشادن  اهباتک  هنوگنیا  اب  يراک  رس و  ناگدننک 

 : دوش هراشا  هتکن  هس  هب  تسا  مزال  لا ،  ؤس  نیا  خساپ  حیرشت  زا  شیپ  لاح  ره  هب  ( 183  ) تسا روط  نیمه  همه  يارب  هدومن ، 

یبطق قطانم  رد  زور  بش و  ندروخ  مه  هب 

 (( يوانیدناکسا  )) کلامم طاقن  زا  یضعب  و  دنالنف ))  )) روشک هب  طوبرم  اهنت  تعاس ،  زا 24  شیب  ینالوط و  ياهزور  اهبش و   - 1
 . دنوش یم  ور  هبور  یعضو  نینچ  اب  دنراد  رارق  هجرد  رادم 5/66  زا  رتالاب  هک  یطاقن  هیلک  هکلب  تسین ، 

 (( بونج بطق  ای  لامـش  بطق   )) یلـصا هطقن  هک  هجرد  رادم 90  هجرد و  رادـم 5/66  نایم  هک  یطاقن  مامت  رد  رگید ،  تراـبع  هب 
رتالاب هجرد  رادم 5/66  زا  هک  تبـسن  ره  هب  دراد و  دوجو  ینالوط  ياهزور  بش و  لاس ،  زا  یتمـسق  ای  همه  رد  دـنرادر و  ارق  تسا 

عقاو یلامش  ضرع  هجرد  رادـم 70  يور  ابیرقت  هک  دـنالنف ))  )) یلامـش هطقن  الثم  دوش ؛  یم  رتشیب  اهزور  بش و  نیا  لوط  میورب ، 
همادا هامدادرم  لیاوا  ات  دوش و  یم  عورش  هامدادرخ  لیاوا  زا  هک  دراد  هزور  دنچ  تصش و  ینالوط  زور  کی  هدش ، 
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لـصف رظن  زا  ینالوط  بش  نیا  تسرد  ینعی  دـشک ؛  یم  لوط  هامید  رخآ  ات  هامرذآ  لوا  زا  هک  دراد  زین  ههاـمود  بش  کـی  دراد و 
 . دراد رارق  ینالوط  زور  نآ  لباقم  هطقن  رد 

یم لوط  هب  هامدادرم  طساوا  ات  هام  تشهبیدرا  طساوا  زا  هک  ههام  هس  زور  کـی  میـسر ،  یم  هجرد  رادم 74  دودح  هب  هک  یماگنه 
 . تسا هتفرگ  رارق  نآ  هنیرق  رد  زین  ناتسمز  طسو  ات  زییاپ  طسو  زا  ههام  هس  بش  کی  هک  دوش  یم  هدید  دماجنا ، 

ات دوش  یم  هدوزفا  تسا  ناتـسبات  ناتـسمز و  لصف  رد  هک  ینالوط  زور  بش و  نیا  لوط  رب  میور  یم  رتـالاب  هچره  بیترت ،  نیمه  هب 
ياج هب  لاس  مایا  مامت  رد  هدـش ،  عقاو  رادـم  نیا  يور  هک  نیمز  هرک  زا  یتمـسق  میـسر .  یم  هجرد  رادـم 90  ینعی  بطق ؛  هطقن  هب 

 . دشاب یم  هام  شش  تدم  هب  مادک  ره  هک  دراد  زور  کی  بش و  کی  اهنت  ام ،  زور   365

لوط و  زور )) دنچ  هام و   6  )) لامش بطق  هطقن  رد  زور  لوط  اریز  تسین ؛  قیقد  الماک  هام  شـش  ددع  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  یلو 
 . تسا نآ  سکع  تسرد  بونج ،  بطق  هطقن  رد  دشاب و  یم  مک ))  زور  دنچ  هام و   6  )) بش

بونج بطق  رد  طاقن  نیا  هنکس  دنمان و  یم  یبطق ))  قطانم   )) دراد رارق  هجرد  ات 90  رادم 5/66  قوفام  رد  هک  ار  یطاقن  هعومجم 
 . دشاب یم  هیسور ))  ژورن و  دئوس ،  دنالنف ،   )) لامش زا  یتمسق  هلمج  زا  هک  تسا  مک  رایسب  لامش  بطق  رد  و 
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نیا تقوم  نانکاس  هک  دـنیامن  یم  ترفاسم  بونج  لامـش و  بطق  قطانم  هب  یملع  تاعلاطم  يارب  نادنمـشناد  زا  ییاه  هتـسد  اریخا 
 . دنوش یم  بوسحم  اهنیمزرس 

رظن زا  وا  مکح  دـیاب  دورب ،  اجنآ  هب  هاـتوک  رفـس  کـی  يارب  اـی  دـیامن ،  یگدـنز  اـجنآ  رد  مه  رفن  کـی  رگا  تسین  يدـیدرت  یلو 
 . دوش نشور  تسین ،  نیمز  هرک  زا  یصاخ  هطقن  هب  صوصخم  دراد و  یناهج ))   )) هبنج هک  یمالسا  تاروتسد 

اهنت ود  ره  لوط  اهتنم  دنراد ،  دوجو  زورو  بش  لاس ،  تدم  مامت  رد  دـنراد ،  رارق  هجرد  رادم 5/66  زا  رت  نییاپ  هک  یطاقن  رد  اما 
رد طقف  دوش  یم  دایز  ای  مک  اجیردـت  هک  دراد  توافت  مه  اب  مایا  هیقب  رد  يواسم و  زییاپ ) زاـغآ  راـهب و  زاـغآ   ) لاـس زا  زور  ود  رد 

تعاس لداعم 12  مادک  ره  يواسم و  هشیمه  زور ،  بش و  لاس ،  تدم  مامت  رد  تسا ،  نیمز  دنبرمک  مکح  رد  هک  اوتـسا ))  )) طخ
 . درادن دوجو  ود  نیا  نایم  ناتسمز  ناتسبات و  رد  یتوافت  نیرتمک  دشاب و  یم 

یبطق قطانم  رد  بش  همین  رهظ و  ییاسانش 

هب دـنک و  یمن  بورغ  باتفآ  هک  یقطانم  رد  تسا  نیا  دراد  ار  موزل  تیاهن  هلءاسم  نیا  لـح  رد  نآ  هب  هجوت  هک  يرگید  هتکن   - 2
 ، دنز یم  رود  ار  نآ  قفا  رساترس  راب  کی  تعاس  ره 24  تسا و  شدرگ  رد  امئاد  قفا  رد  باتفآ  دنراد ،  بش  همین  باتفآ  حالطصا 

رگا ینعی  ددرگ ؛  یم  نآ  رود  هب  باتفآ  هک  دسر  یم  نینچ  رظن  هب  یلو  دنک  یم  شدرگ  نیمز  هرک  عقاو  رد  هتبلا 
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مک صرق  هک  دـینیب  یم  دیـشاب ،  اجنآ  رد  دـنک  یمن  بورغ  دـنالنف  روشک  ياهرهـش  زا  یـضعب  رد  باتفآ  هک  هام  کی  نآ  رد  اـمش 
لماک رود  کی  هک  دشک  یم  لوط  تعاس  دشاب و 24  یم  شدرگ  رد  تعاس  هبرقع  دـننام  تسا و  قفا  رانک  رد  امئاد  باتفآ  گنر 
هطقن يوس  هب  اددـجم  لامـش و  هب  اجنآ  زا  برغم و  فرط  هب  اجنآ  زا  بونج و  هب  قرـشم  تمـس  زا  هتـسهآ  هتـسهآ  ددرگب ،  قفا  رد 

 . ددرگ یم  زاب  قرشم 

ناسکی تعاس  رد 24  قفا  اب  نآ  هلـصاف  یلو  دوش ،  یم  هدـید  قفا  رانک  رد  امئاد  هچرگ  باـتفآ  صرق  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  یلو 
یم نییاپ  قفا  فرط  هب  ور  درک  یط  ار  دوخ  جوا  رثکادـح  هک  یماگنه  دـیآ و  یم  الاب  دریگ و  یم  جوا  یمک  یهاـگ  ینعی  تسین ؛ 

 . دریگ یم  جوا  اددجم  هاگ  نآ  دسرب ،  لقادح  هب  ات  دیآ 

نیا يور  دـینک . ) تقد   ) دـشاب یم  نآ  رادـم ))  )) هب تبـسن  ینیمز  روحم  هجرد  فارحنا 5/23  ناـمه  باـتفآ  عضو  رییغت  نیا  تلع 
باـتفآ عقوم  نیا  رد  نوـچ  ددرگ ؛  یم  بوـسحم  اـجنآ  زورمین  دـسرب ،  دوـخ  جوا  هطقن  نیرخآ  هب  باـتفآ  هک  یماـگنه  باـسح ، 

 . دراد رارق  اجنآ  راهنلا  فصن  يور  تسرد 

تفر نییاپ  الماک  باتفآ  هک  یماگنه  بیترت ،  نیا  هب  تساـجنآ و  رهظ ))  )) دـمآ ـالاب  بوخ  باـتفآ  هک  یتقو  رتنـشور ،  تراـبع  هب 
 . تسا بش  همین  باتفآ  نامه  مه  عافترا  مک  باتفآ  نآ  تساجنآ و  بش ))  همین   )) قباطم تسرد  دیسر ) عافترا  لقادح  هبو  )

طاقن نیا  رد  تعاس  رد 24  اوه  ینشور  تسا  یهیدب 
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یماگنه دوش و  یم  نشور  الماک  اوه  تساـجنآ  زور  حالطـصا ،  هب  دـیآ  یم  ـالاب  باـتفآ  هک  یماـگنه  هکلب  تسین ،  تخاون  کـی 
یم ناـمدوخ  نیعولطلا  نیب  شیم  گرگ و  ياوه  دـننام  کـیرات و  یمک  اوه  دـسر ،  یم  قـفا  یکیدزن  هب  دور و  یم  نییاـپ  باـتفآ 

 . ام بش  زور و  دننام  هن  یلو  دنراد  یبش  زور و  دوخ  يارب  مه  اهنآ  باسح ،  نیا  يور  ددرگ و 

سک همه  تسا و  هداس  الماک  طاقن  نیا  رد  بش ))  همین   )) و رهظ ))  )) قیقد تقو  صیخـشت  هک  دـش  نشور  یبوخ  هب  الاب  تانایب  زا 
 ، نآ هیاس  ندش  دایز  مک و  زا  دشاب ) دومع  نیمز  رب  الماک  هک  ینهآ  هلیم  ای  بوچ  هعطق   ) کچوک صخاش  کی  بصن  اب  دناوت  یم 

 . تسا بش  همین  دیسر ،  لقادح  هب  صخاش  هیاس  هک  یماگنه  ینعی  دهد .  صیخشت  ار  بش  همین  رهظ و 

الماک دراد ،  دوجو  ینالوط  ياهزور  هک  یماگنه  قطانم  نیا  رد  بش  همین  رهظ و  صیخـشت  رظن  زا  ناـمرکف  تفگ :  دـیهاوخ  دـبال 
؟  درک دیاب  هچ  تسا ،  هدنکفا  هیاس  طاقن  نیا  رب  ینالوط  ياهبش  هک  یماگنه  یلو  دش ،  تحار 

ياـهزور رد  باـتفآ  تکرح  هیبـش  زین  قـفا  رود  هب  ینـالوط  ياهبـش  نیا  رد  ناگراتـس  تکرح  هک  مینک  مـالعا  امـش  هب  میتـقوشوخ 
هتـسد همه  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  هکلب  دـنراد  بورغ  عولط و  رتمک  اجنآ  رد  ناگراتـس  مییوگب :  رتحـضاو  تساجنآ .  ینالوط 

قفا رودـب  مه  اهنآ  تکرح  اهتنم  ناگراتـس )  هن  دـنک  یم  شدرگ  نیمز  عقاو  رد  هتبلا   ) دـننک یم  شدرگ  ار  قفا  رود  اـت  رود  یعمج 
 ، تسین ناسکی 
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 ، مینک هناـشن  قفا  راـنک  رد  ار  هراتـس  کـی  رگا  هک  يروط  هب  دـنیآ  یم  قفا  فرط  هب  نییاـپ  سپـس  دـنریگ و  یم  جوا  یمک  یهاـگ 
لقادـح هب  هک  یعقوم  تسا و  رهظ  ماگنه  تسرد  راـهنلا و  فصن  طـخ  يور  اـمتح  دیـسر ،  دوخ  عاـفترا  رثکادـح  هب  هک  یماـگنه 

 . دشاب یم  بش  همین  تسرد  دیسر  دوخ  عافترا 

؛  تسین ناسکی  تعاـس  رد 24  اـجنآ  ینـالوط  ياهبـش  ياوه  یگریت  هک  دیـشاب  هتـشاد  رود  رظن  زا  زگره  دـیابن  مه  ار  عوضوم  نیا 
هب ور  سپـس  ددرگ و  یم  بوسحم  اجنآ  زور  نآ  و  نیعولطلا )  نیب  شیم  گرگ و  ياوه  دـننام   ) دوش یم  نشور  یمک  اوه  یهاـگ 

 . دشاب یم  اجنآ  یعقاو  بش  هک  دور  یم  لماک  یکیرات 

یبـطق قطاـنم  ینـالوط  ياـهزور  اهبـش و  رد  بش ))  همین   )) و رهظ ))  )) نتخانـش هک  میریگ  یم  هجیتـن  تاحیـضوت ،  نیا  عومجم  زا 
 . تسین نآ  لاثما  ویدار و  تعاس و  دننام  یصاخ  هلیسو  چیه  هب  دنمزاین  داریا و  لباق  ریغ  هدش و  لح  تسا  يا  هلءاسم 

تسا طسو  دح  سایقم ، 

چیه یمالـسا ))  هقف   )) رظن زا  هک  تـسا  نـیا  دراد  ترورـض  هدـنیآ  خـساپ  ندـش  نـشور  يارب  نآ  رکذ  هـک  يا  هـتکن  نـیرخآ   - 3
ار یعوضوم  چیه  مکح  هک  تسا  عماج  نانچنآ  یمالـسا  نیناوق  رگید ،  ترابع  هب  تسین و  مکح  نودـب  يا  هثداح  چـیه  عوضوم و 

دنراد ییانـشآ  یهقف  لئاسم  اب  کیدزن  زا  هک  يدارفا  يارب  تسا و  تیعقاو  کی  هکلب  تسین  اعدا  کی  نیا  تسا .  هدرکن  راذگ  ورف 
 : دنمسق ود  رب  تاعوضوم  اهتنم  دشاب ،  یم  دوهشم  الماک 

صوصخم مکح  هک  یتاعوضوم  - 1

شسرپ  82www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


( . دنشاب یم  صوصنم  یملع ،  حالطصا  هب  و   ) تسا هدش  رکذ  نآ  مکح  احیرص  یمالسا  كرادم  رد  دنراد و  دوخ  هب 

زا نآ  مکح  دوش و  عوجر  یمالسا  یلک ))  لوصا   )) و دعاوق ))  )) هب دیاب  هدشن و  نییعت  نآ  يارب  یـصاخ  مکح  هک  یتاعوضوم  - 2
 . ددرگ طابنتسا  اهنآ 

اب هدشن  ینیب  شیپ  ثداوح  لئاسم و  مامت  مکح  هک  دراد  دوجو  یساسا  لوصا  یلک و  دعاوق  هلـسلس  کی  مالـسا  رد  هکنیا  حیـضوت 
تـسین نکمم  یملع  رظن  زا  هک  تسا  هدرتـسگ  عیـسو و  ناـنچنآ  یلک ،  لوـصا  دـعاوق و  نیا  ددرگ .  یم  نـشور  اـهنآ  هـب  هـعجارم 

 ( . تسا یلقع  رصح  اهنآ  نایم  رصح  حالطصا ،  هب  و   ) دشابن اهنآ  زا  کی  چیه  تحت  رد  جردنم  هک  دینک  ادیپ  یعوضوم 

زا ناوت  یم  ار  اهنآ  مکح  ینعی  تسا ؛  مود  مسق  زادننک  یم  یگدـنز  یبطق  قطانم  رد  هک  یناسک  هفیظو  ینعی  ثحبدروم ؛  عوضوم 
 . دومن طابنتسا  یلک  لوصا  دعاوق و 

ياـهوگتفگ اـهثحب و  میهد و  رارق  یهقف  تالالدتـسا  تاحالطـصا و  مخ  چـیپ و  رد  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  میهاوخ  یمن  اـجنیا  رد 
طابنتسا هیاپ  هک  ار  یملع  یلک  هدعاق  هک  تسین  نآ  زا  عنام  بلطم  نیا  یلو  میهد ،  حرـش  قوف  هلءاسم  هرابرد  ار  اهقف  نادنمـشناد و 

دارفا هب  رظان  فرصنم و  یمالسا  تاررقم  ماکحا و  الوصا  هکنیا :  نآ  و  مییامن .  حیرشت  هداس  الماک  نابز  هب  تسا  هلءاسم  نیا  مکح 
یم الثم  دنیامن ؛  راتفر  يداع  دارفا  شور  هب  دیاب  دـننوریب  فراعتم  دودـح  زا  احنا  زا  يوحن  هب  هک  یناسک  تسا و  يداع  فراعتم و 

تروص دیاب  وضو  ماگنه  همه  هک  میناد 
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رس طسو  زا  يوم  الثم  دشاب  فراعتم  فالخ  رب  یسک  رـس  يوم  یناشیپ و  رگا  لاح  دنیوشب ،  هناچ  ات  رـس  يوم  هاگنتـسر  زا  ار  دوخ 
سایقم ار  دوخ  رس  يوم  هاگنتسر  عضو  دیابن  یسک  نینچ  املسم  دوش ،  عورش  وا  يوربا  يالابزا  هک  دشاب  نییاپ  يردق  هب  ای  دیورب و 

قبط نآ  هزادنا  رک )) بآ   )) دروم رد  هکنیا  ای  دیوشب ،  فراعتم  يداع و  دارفا  رادقم  هب  دیاب  هک  دنا  هداد  اوتف  همه  هکلب  دـهد ،  رارق 
 . تسا قمع  مین  بجو و  هس  رد  ضرع و  مین  بجو و  هس  رد  لوط ،  مین  بجو و  هس  روهشم ، 

يردـق هب  یـسک  تسد  فک  ناتـشگنا و  رگا  نیاربانب ،  دـشاب ،  یم  فراعتم  یلومعم و  ياهبجو  هب  رظاـن  مکح ،  نیا  تسا  یهیدـب 
رارق سایقم  ار  دوخ  بجو  دناوت  یمن  هاگ  چـیه  دـشاب  یم  فراعتم  یلومعم و  بجو  ربارب  ود  وا  بجو  هک  دـشاب  گرزب  هدیـشک و 

دنیوگ یم  هک  تسا  نامه  نیا  و   ) دنریگب رظن  رد  ار  طسوتم  دح  دـننک و  لمع  يداع  دارفا  قبط  رب  هتـسد  ود  نیا  دـیاب  هکلب  دـهد ، 
( . دشاب یم  فرصنم  فراعتم  دارفا  هب  عرش ،  یلک  نیناوق  ماکحا و  تاقالطا 

یم یگدنز  یبطق  قطانم  رد  هک  ار  یناسک  مکح  ام  ياهقف  درادن .  ینیعم  باب  هب  صاصتخا  تسا و  یمومع  یلک و  نوناق  کی  نیا 
قطانم  )) قبط دـیاب  یـصاخشا  نینچ  هک  دـنا  هدومن  حیرـصت  دوخ  ياواتف  رد  نانآ  زا  يا  هدـع  هدرک و  هدافتـسا  هدـعاق  نیا  زا  دـننک 

فراعتم فالخ  رب  قطانم  نیا  رد  زور  بش و  لوط  نوچ  ینعی  دنیامن ؛  لمع  هلدتعم )) 
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الثم دـنهد ؛  ماجنا  نآ ،  قباطم  ار  دوخ  عرـش  فیاظو  هدومن  عوجر  طسوتم  دـح  هب  دـنفظوم  اهنآ  نانکاس  تسا ،  نیمز  يور  طاـقن 
تعاس هلدـتعم 15  قطانم  رد  برغم )  ات  حبـص  عولط  زا   ) اهزور لوط  طسوتم  دـح  هدـش و  عقاو  ناتـسبات  زاغآ  رد  ناضمر  هاـم  رگا 

دح رگا  تسا ،  ناتـسمز  زاغآ  رد  ناضمر  هام  هک  یماگنه  و  دـنریگب .  هزور  تعاـس  زور 15  ره  كرابم  هام  رد  دـیاب  اـهنآ  تسا ، 
دنهد ماجنا  باسح  نیمه  قبط  زین  ار  دوخ  زامن  دنریگب و  هزور  ار  تعاس  دیاب 12  تسا ،  تعاس  هلدتعم 12  قطانم  رد  زور  طسوتم 

.

هب یهقف  یلک  هدـعاق  کی  زا  هدـمآ ،  هدـیچیپ  جـنرغب و  یلیخ  یـضعب  رظن  هب  هک  هلءاسم  نیا  مکح  هک  دـینک  یم  هظحالم  نیاربانب ، 
 . دنام یمن  یقاب  يا  ههبش  چیه  ياج  ددرگ و  یم  طابنتسا  یناسآ 

رتشیب حیضوت  اب  ثحب  ییاهن  هجیتن 

الثم ینالوط  ياهزور  نآ  مامت  دنتـسین  فظوم  یبطق  قطانم  نانکاس  هک  دش  نشور  الماک  هتکن  نیا  میداد  حیـضوت  الاب  رد  هچنآ  زا 
ینالوط زور  نیا  رـسارس  رد  زامن  تعکر  دـنچ  اهنت  ای  دـنیامن و  كاـسما  ندروخ ،  زا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  ار  ههاـم  کـی  زور 

ههام کی  ینالوط  زور  نیا  رد  هک  روطنامه  ینعی  دنیامن ؛  راتفر  هلدتعم  قطانم  قفا  قبط  رب  هک  تسا  نیا  اهنآ  هفیظو  هکلب  دنناوخب ، 
لاس هام و  هبنشکی و . . .  هبنـش و  دنریگ و  یم  رظن  رد  دنراد  زور  بش و  هک  هلدتعم  قطانم  قبط  ار  هام  هتفه و  ياهزور  باسح  الثم 

بش زور و  لوط  نینچمه  دننک ،  یم  باسح  ار 
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 . دنیامن نییعت  هلدتعم  قطانم  قباطم  فلتخم  لوصف  رد  دیاب  ار 

تیاهن باتفآ و  تکرح  زا  يا ،  هلیسو  چیه  هب  جایتحا  نودب  قطانم  نیا  رد  یقیقح  رهظ  نتخانش  میتفگ  احورـشم  هک  روطنامه  هتبلا 
سمشلا تلاز  اذا   )) فورعم ثیدح  داد و  صیخشت  ناوت  یم  هداس  صخاش  کی  هلیـسو  هب  اهنت  قفا  رد  نآ  نتفر  الاب  نتفرگ و  جوا 

یبوخ هب  دوش ، )) یم  لخاد  رـصع  رهظ و  زامن  تقو  تشذـگ ،  راهنلا  فصن  هریاد  زا  باتفآ  هک  یماـگنه  نیتولـصلا ؛  تقو  لـخد 
 . دوش یم  نآ  لماش 

تقو رخآ  داد و  صیخـشت  ناوت  یم  عافترا ،  لقادـح  هب  دیـشروخ  ندیـسر  ضافخنا و  تیاهن  زا  زین  ار  اـجنآ  بش  همین  هکناـنچمه 
(184  . ) دیآ یم  تسد  هب  هلیسو  نیا  هب  اشع  برغم و  زامن 

زا اهنت  يرگید ،  هلیـسو  چـیه  هب  جایتحا  نودـب  رگید ،  زامن  ود  تقو  ياهتنا  هناگجنپ و  ياهزامن  زا  زاـمن  ود  تقو  زاـغآ  نیارباـنب ، 
 . دیآ یم  تسد  هب  باتفآ  تکرح  عضو 

صخشم يا  هزادنا  ات  باتفآ  ضافخنا  عافترا و  هطـساوباوه  ینـشور  ندش  دایز  مک و  زا  زین  بش  زور و  دش ،  هتفگ  هک  روطنامه  و 
 . تسا سوسحم  اجنآ  بش  زور و  طاقن  نآ  ینالوط  ياهبش  رد  یکیرات  نازیم  ندش  دایز  مک و  زا  نینچمه  و  ددرگ .  یم 

(185  ) مالسا رد  یگدرب 

مالسا رد  یگدرب  هرابرد  اهتسینومک  ههبش 

يا هبرح  نیرت  هدنّرب  دـننک و  یم  زیوآ  تسد  ناناوج ،  نتخاس  هارمگ  رد  اهتـسینومک  هک  تسا  يا  ههبـش  نیرتکاپان  یگدرب ،  ههبش 
شناربهر هکنانچ  دوب  راگزاس  ینامز  ره  اب  رگا  مالـسا  دنیوگ  یم  دنرب ،  یم  راک  هب  ناوج  لسن  دـیاقع  ندومن  تسـس  رد  هک  تسا 

دننک یم  اعدا 
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دش لزان  يدودحم  تدم  يارب  مالسا  هک  تسا  لیلد  نیرتهب  یگدرب ،  نتخانش  تیمـسر  هب  درک و  یمن  حابم  ار  یگدرب ))   )) زگره
 . تفرگ رارق  یناتساب  ننس  یخیرات و  راثآ  فیدر  رد  دوخ ،  هفیظو  ماجنا  زا  سپ  و 

 ، مالـسا هنوگچ  هک  دوش  یم  ضراع  دوخ  هبدوخ  اهدـیدرت  اهکـش و  يا  هراپ  ینامیا ،  اب  ناوج  ره  يارب  اـجنیا  رد  هک  تسا  یهیدـب 
تسین و ههبـش  ياج  شتحـص  قدص و  رد  هدش و  لزان  ادخ  بناج  زا  دـیدرت  نودـب  هک  ینید  نیا  هتخانـش ،  تیمـسر  هب  ار  یگدرب 

يارب هک  ینید  نانچنآ  هتـسناد ،  ینوناق  ار  یگدرب  هنوگچ  تسا ،  راگزاس  یگدـنز  راودا  مامت  اـب  هدـمآ و  تیرـشب  ریخ  يارب  اـعطق 
لـصا نیا  يور  اهنآ  همه  اب  دـناد و  یم  ناـسکی  كرتشم  لـصا  کـی  رد  ار  رـشب  دارفا  همه  هدرک و  ماـیق  لـماک  تاواـسم  يرارقرب 

 . تسا هدومن  بیوصت  نوناق  شا  هرابرد  هداد و  رارق  دوخ  ماظن  زا  يا  هراپ  ار  یگدرب  هنوگچ  هدرک ،  راتفر  كرتشم 

ناهج رد  لداع  راگدرورپ  هتـساوخ  اعقاو  ایآ  دوش ؟  میـسقت  كولمم  کلام و  هورگ  ود  هب  هشیمه  رـشب  هک  هدوب  نیا  ادـخ  هدارا  ایآ 
زا یهورگ  هدومن ،  رداص  ( 186  . . . () َمَدآ یَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو   : ) شنءاش رد  هک  يرـشب  دوش  یم  یـضار  دـنوادخ  ایآ  تسا ؟  نیمه 

یـضار رما  نیا  هب  ادخ  رگا  تسا و  نیمه  ناگدرب  لاح  هکنانچ  دوش ؟  هضرع  شورف  دیرخ و  رازاب  هب  یناگرزاب  يالاک  دـننام  نآ ، 
هرابرد اما  هدرک  مارحار  اهزیچ  ریاس  ابر و  رامق ،  بارش ،  تحارص  هب  شنآرق  رد  ارچ  سپ  تسین ، 
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؟  تسا هدرکن  رداص  یمکح  یگدرب ،  ياغلا 

 ، دـشاب یم  يرتشیب  نانیمطا  يوجتـسج  رد  لیلخ  میهاربا  دـننام  یلو  تسا ،  قح  مالـسا  نید  هک  دراد  نیقی  ینامیا  اب  ناوج  ره  هتبلا 
مروآ تسد  هب  رتشیب  نانیمطا  مهاوخ  یم  نم  ارچ !  دیوگ :  یم  تسا ؟  قح  مالـسا  هک  يرادن  رواب  ایآ  دوش  لا  ؤس  يو  زا  هک  یتقو 

 . مهاوخ یم  يرتشیب  بلق  شمارآ  و 

اوه و ریـسا  میاد  نوچ  هکلب  دوش ،  راکـشآ  قح  هک  دنک  یمن  ربص  هدرک ،  دـساف  رامعتـسا ،  ار  شدـیاقع  لقع و  هک  یناوج  نآ  اما 
هب ار  شدصاقم  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هتـشذگ و  شنامز  تسا ،  يا  هدوسرف  ماظن  مالـسا  دیوگ  یم  قیقحت  نودب  تسا  سوه 

 . تسا هدرب  نایاپ 

دـنریگ و یم  ارف  ناشراتفر  جـک  ناربهر  بتکم  رد  ار  دوخ  سرد  نانآ  یملع  ساسا  یب  ماقم  نایعدـم  صوصخب  اهتـسینومک و  اـما 
ثحب ياج  رگید  هک  دنا  هدیـسر  نایاپ  یب  تقیقح  کی  هب  هزات  هک  دننک  یم  لایخ  دـنزاس و  یم  رادومن  مولع  قوفامار  دوخ  ياعدا 
يرهق يداصتقا  لحارم  هب  ار  تیرـشب  یگدـنز  هک  تسا  یتسیلایرتام  موکحم  دـیاقع  ناـمه  نیغورد  ياـعدا  نیا  تسین و  وگتفگ  و 

 : تسا لیذ  بیترت  هب  يرورض  لحارم  نآ  دنک و  یم  میسقت  يدودعم 

 . ییادتبا یکارتشا   - 1

 . یگدرب نارود   - 2

 . لویت نارود   - 3

 . يراد هیامرس  میژر   - 4

 . تسا ملاع  نایاپ  مزینومک  سوماق  رد  هک  مود  یکارتشا  متسیس   - 5

زا هدش  انشآ  اهنآ  اب  رشب  نونکات  هک  راکفا  دیاقع و  همه  اهماظن و  مامت  دندقتعم :  ماظن  نیا  ناوریپ 
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نامز و اب  هک  هدمآ  دیدپ  دوخ  نامزمه  يداصتقا  تالوحت  شهج و  هلـسلس  کی  زا  ای  هدش و  سکعنم  يداصتقا  تالاح  هتـشر  کی 
زا دوب و  دهاوخن  راگزاس  ددرگ  یم  يزیر  یپ  نیون  داصتقا  هیاپ  رب  املـسم  هک  يا  هدنیآ  رـصع  اب  هدوب و  راگزاس  دوخ ،  طیحم  للع 

 . دشاب راگزاس  رشب  یگدنز  راودا  همه  اب  هک  هدشن  هدید  یماظن  چیه  ملاع  رد  نونکات  هک  تساج  نیا 

دیاقع نیناوق و  نیاربانب ،  دوب ،  هدیسر  لویت  نارود  لوا  یگدرب و  رصع  رخآ  هب  هزات  ایند  دمآ ،  مالسا  هک  یماگنه  دنیوگ  یم  نانآ 
اریز تخانش ؛  تیمـسر  هب  ار  لویت  نییآ  یگدرب و  ماظن  راچان  هب  هک  هدوب  عامتجا  تالوحت  زا  تمـسق  نیمه  بسانم  زین  نآ  ماظن  و 
زونه هک  دروایب  يدـیدج  ماـظن  نوناـق و  اـی  دریگ و  تقبـس  دوخ  ماـگمه  يداـصتقا  تـالوحت  رب  هک  دوب  نوریب  شتردـق  طـیحم  زا 

ربهر و سکرام ))  لراک   )) هک تسا  نیا  مزینومک  هورگ  لیلد  نیرتگرزب  دوب و  هدـشن  هدامآ  نآ  نتفریذـپ  يارب  يداصتقا  تاـناکما 
 . تسین ریذپ  ناکما  ملاعرد ،  ماظن  هنوگ  نیا  شیادیپ  هک  هتفگ  نانآ  ماقم  یلاع  ياوشیپ 

 . مالسا رد  یگدرب  هرابرد  اهتسینومک  ههبش  هصالخ  دوب  نیا 

یگدرب

دودـح رد  ار  یگدرب ))   )) عوضوم میوش ،  دراو  ناـشناوریپ  اهتـسینومک و  زیمآراـبغ  هکرعم  هب  هکنآ  زا  لـبق  میهاوخ  یم  اـم  نونکا 
میدرب و یپ  تقیقح  هب  هار  نیا  زا  هک  یتقو  اریز  مینک ؛  یـسررب  تقد  هب  یناور  یعامتجا و  رظن  زا  ییایفارغج و  یخیراـت و  تقیقح 

زا هن  میراد و  كاب  اهتسینومک  ییاعدا  نادنمشناد  زا  هن  رگید  میدروآ ،  تسد  هب  ار  بلطم  لصا 
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 . میسرت یم  نانآ  شیدنا  جک  ناوریپ  لاجنج 

دـش یم  ماجنا  یـشورف  ناسنا  ملاع  رد  هک  یتاـیانج  عاعـش  رد  ار  نآ  مینک و  یم  هاـگن  یگدرب  عوضوم  هب  متـسیب  نرق  رد  هک  زورما 
ار نآ  مینک ،  یم  هعلاطم  رکف  اب  هدرک  تبث  مور  يروطارپما  رصع  رد  خیرات  هک  يا  هنایـشحو  راتفر  نآ  میهد و  یم  رارق  تقد  دروم 

راتفر هنوگ  نیا  دناوت  یمن  زگره  ام  نادـجو  هک  مینک  یم  ساسحا  مینیب و  یم  هنادرمناوجان  سب  تیانج  کی  هنایـشحو و  راک  کی 
 . درامشب عورشم  هنادنمدرخ و  راک  ار  يرشب  دض 

مالـسا هک  مییوگ  یم  بجعت  هب  دوخ  هب  دوخ  تیرـشب ،  هفطاع  لصا  يور  هتفرگ و  رارق  تاساسحاریثءات  تحت  ظاـحل  نیا  زا  سپس 
یماـمت زا  ار  رـشب  هک  تسا  نیا  هجوتم  نآ  نیناوق  اـه و  هماـنرب  همه  هک  یتروص  رد  تسا .  هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  یگدرب  هنوـگچ 

نتفرگ رظن  رد  نودـب  تاـساسحا ،  شزوـس  یتحاراـن و  تدـش  زا  دزاـس و  دازآ  تـسه  هـک  یگنر  هفاـیق و  ره  رد  یگدرب  ياهدـیق 
نغدق ار  یگدرب  حیرص ،  نایب  اب  تخاس و  یم  نئمطم  ار  ام  لقعو  تحار  ار  ام  بلق  مالسا  شاک  يا  هک  مینک  یم  وزرآ  تاناکما ، 

 . درک یم 

تقو نآ  اریز  میروآ ؛  لـمع  هب  مزـال  تقد  یگدرب  عوـضوم  هب  مینک و  فـقوت  یکدـنا  خـیرات  قیاـقح  لـباقم  رد  اـجنیا  دـیاب  يرآ 
هب ار  اهنآ  مالـسا  خـیرات  زگره  تفرگ ،  یم  ماجنا  ناگدرب  هرابرد  مور  يروطارپما  رد  هک  اهیرگیـشحو  اهتیانج و  نآ  دـید  میهاوخ 

 . تسا هتخانشن  تیمسر 

دناوت یم  مور  يروطارپما  رد  ناگدرب  یگدنز  هب  تقد  نیرتمک  هعلاطم و  نیرت  هداس 
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تبسن هک  مییوگب  رگا  طلغ  ضرف  هب  یتح  دنک .  تیاده  هدروآ  دوجو  هب  اهنآ  عضو  رد  مالـسا  هک  یگرزب  لوحت  نآ  يوس  هب  ار  ام 
اعقاو دوب ،  رـشب  زا  ریغ  مور  يروطارپما  سوماق  رد  هدرب ))   )) مومع روط  هب  يرآ  تسا ،  هدرکن  یمادـقا  هنوگ  چـیه  نانآ  يدازآ  هب 

نیگنـس و فیاظو  همه  فصو ،  نیا  اب  تشادـن و  يا  هرهب  هنوگ  چـیه  تیناسنا  قوقح  زا  تیرـشب و  فص  زا  جراـخ  دوب  يدوجوم 
 . تشاد هدهع  هب  ار  نکش  ناوت  ياهراک 

دولآ داـسف  روشک  نیا  هب  یتـلع  هچ  هب  یهار و  هچ  زا  تیناـسنا ،  شزرا  زا  مورحم  هورگ  نیا  هک  مینادـب  تسا  مزـال  لوا  نوـنکا  مه 
 . دندش یم  هدناشک  راید  نیا  هب  زاس  ندمت  نایمور  ياهیشک  رکشل  نینوخ و  ياهگنج  قیرط  زا  هک  تسا  حضاو  دندش .  یم  دراو 

يارب دـیاب  نارگید  هک  دوـب  نیا  اـهگنج  نیا  تلع  هناـگی  دوـبن ،  ینییآ  تیبـثت  يرکف و  تفرـشیپ  يارب  زگره  هک  ییاـهگنج  ناـمه 
 . دنوش رامعتسا  مور ،  یناتساب  روشک  تحلصم 

زا دننک و  نت  هب  رخاف  ياهسابل  دنربب ،  رس  هب  ینارذگشوخ  یـشایع و  تیاهن  رد  تمعن و  زان و  رد  مور  نارگتراغ  هک  دوب  نیا  يارب 
 . دنیامن هدافتسا  مرگ  درس و  ياهمامح  زا  نوگانوگ و  ياهتذل 

روجف قسف و  رد  قرغ  یمور ،  ناگداز  بیجن  دوش و  هدیچ  نایمور  هرفـس  رد  اراوگ ،  گنراگنر و  ياهاذغ  عاونا  هک  دوب  نیا  يارب 
دنم هرهب  هوکـشاب  ياهینیـشن  بش  اهنـشج و  زا  رکیپ و  هم  يورابیز  نانز  برط و  شیع و  ياـهمزب  نوگاـنوگ و  ياهبارـش  زا  هتـشگ 

رد نایمور  راچان  هب  دندرگ و 
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تذل نارگید  نوخ  ندیکم  زا  دوخ  هنایـشحو  شیاسآ  يارب  دـندرک و  یم  هدافتـسا  نارگید  تراسا  زا  یگدـنز ،  هنوگ  نیا  نیمءات 
 . دندرب یم 

لاگنچ زا  ار  نآ  مالـسا  هکنآ  زا  لبق  دوب و  نایمور  فرـصت  رد  هک  یماگنه  تسا  رـصم  یناتـساب  روشک  منخـس  دـهاش  نیرتهب  یلب 
هک يوحن  ره  هب  دوب ،  دیرخ  شیپ  هعرزم  کی  دننام  مور  يروطارپما  يارب  هشیمه  رصم ،  روشک  اریز  دهد ؛  شتاجن  نانآ  راکتیانج 

هدش دلوتم  دیلپ  ینارتوهش  نیا  زا  مور  رامعتسا  لوا ،  زور  زا  يرآ  درب .  یم  جارات  هب  ار  نآ  تورث  لاوما و  درک  یم  اضتقا  شـسوه 
 . دوب هدازافج  رامعتسا  نیا  موش  تالوصحم  زا  یکی  زین  یگدرب  هک  تسا  یهیدب  دوب و  هتفرگ  وخ  نآ  موسر  بادآ و  هب  و 

یتسه و يایازم  زا  دـش ،  نایب  هتـشذگ  رد  هک  روط  نامه  دـندوب .  یتادوجوم  عون  کی  هنایـشحو  راـتفر  نیا  هیاـس  رد  ناـگدرب  اـما 
ياپ هب  لرتنک  نیگنـس  ياهریجنز  دـننکن  رارف  هکنیا  يارب  دـندوب و  لوغـشم  راک  هب  اه  هعرزم  رد  مئاد  بیـصن ،  یب  تیناسنا  قوقح 
هدنز طقف  هک  دنداد  یم  يا  هزادنا  هب  اذغ  كاروخ و  دـنک و  يریگولج  رارف  زا  درادـن و  زاب  راک  زا  هک  يروط  هب  دنتـسب ،  یم  نانآ 

يرادرب و هرهب  يارب  طقف  هکلب  تاتابنو ،  نایاپراهچ  ردـق  هب  یتح  دنتـشاد ،  ندروخ  اذـغ  قح  هکنآ  يارب  هن  دـننک ،  راـک  دـننامب و 
طقف هکلبدنا  هدـش  بکترم  ار  یمرج  هکنآ  يارب  هن  دـندش ،  یم  هدـنار  وسره  هب  اه  هنایزات  اب  لمع  يانثا  رد  راک  ماگنه  هدافتـسا و 

هدینامن ای  یمور و  ناگداز  بیجن  هکنیا  يارب 
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 . دنربب تذل  تیناسنا ،  فص  زا  جراخ  قولخم  نیا  هجنکش  رازآ و  زا  نانآ 

ریاس اهـشوم و  تنوکـس  لحم  هک  ییاـهلادوگ  رد  دوب ،  کـیرات  نفعتم و  ياـه  هلوغیب  ناـنآ  هاگـشیاسآ  تحارتسا ،  ماـگنه  سپس 
هاجنپ هب  ناشددع  دنتشاد  اپ  رد  هک  لرتنک  ياهریجنز  اب  یناملظ  ياهلادوگ  نیا  رد  بلغا  دنتـشاد و  تنوکـس  دوب ،  يذوم  تارـشح 
نکیلو دننک  یم  هدامآ  اهواگ  يارب  تاناویح  یگدنز  لحم  رد  هک  دوبن  واگ  سءار  ود  هزادنا  هب  هدرب  رفن  ود  هلصاف  دیسر ،  یم  رفن 
شحوت هچ  هک  تسا  لـیلد  نیرتـهب  دوخ  نیا  دـیآ و  فیـصوت  هب  هک  دوب  نآ  زا  رت  شارخلد  مهزاـب  ناـیمور  زیمآ  شحوت  تاـیانج 

نارود هب  هزات  ياپورا  هک  يا  يرگیشحو  نامه  دوب ،  هتفرگ  ار  شناگداز  بیجن  مور و  لاسنهک  يروطارپما  تعیبط  نابیرگ  یبیجع 
 . دنرب یم  راک  هب  ناوتان  للم  لئاسو و  یب  مدرم  یگدرب  رامعتسا و  رد  بناج  هب  قح  هفایق  اب  هدرب و  ثرا  نایمور  زا  زورما ،  هدیسر 

هدنرب ياهریشمش  اب  هدومن و  هدامآ  هانپ  یب  ناگدرب  يارب  هزرابم  ياهنادیم  نایمور ،  هک  دوب  نیا  هنامرش  یب  تایانج  نیا  زا  يا  همش 
تکلمم و لاجر  دـندز ،  یم  هقلح  مه  رود  اهنادـیم  نیا  فارطا  رد  دوخ  دـندرک و  یم  حلـسم  ار  نانآ  فاکـش ،  رگج  ياـه  هزین  و 

کیدزن زا  ار  ناگدرب  یقیقح  هزرابم  ات  دنتـسج  یم  تکرـش  یناسنا  دـض  عامتجا  نآ  رد  زین  روطارپما  دوخ  یهاـگ  تلود و  ناـکرا 
یب ندب  رب  اه  هزینرس  اهریشمش و  تابرـض  هنوگچ  دنهد و  یم  فاصم  مه  اب  هنوگچ  هانپ  یب  تادوجوم  نیا  هک  دننیب  دننک و  اشامت 

دراو اهنآ  عافد 
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 - هعطق ناتس ،  ناج  ياه  هزین  نارب و  ياهریشمش  اب  ار  رگیدکی  اورپ  یب  رامعتـسا ،  نادیم  نیا  ناگتـشذگ  ناج  زا  ناسچ  دیآ و  یم 
رب شقن  نوخ ،  هب  هتـشغآ  ار  شحور  یب  مسج  هدش و  زوریپ  دوخ  فیرح  رب  نازرابم  زا  یکی  هک  یماگنه  هکلب  دـنزاس ،  یم  هعطق 

دنلب نیسحت  تساخ و  یمرب  اوه  هب  اهدایرف  دیسر ،  یم  العا  دح  هب  لیمکت و  فاصنا  اب  نایچاشامت  رورس  يداش و  درک ،  یم  نیمز 
هدنخ ندز و  فک  يادص  دروخ ،  یم  مه  هب  دـندرک  یم  يزاب  دوخ  ناج  اب  زونه  هک  نیزرابم  ریاس  جـییهت  يارب  اهتـسد  دـش و  یم 

 ! ! درک یم  رپ  ار  اضف  راضح  هنادنمتداعس  ياه 

عـضو زا  هک  میرادـن  یجایتحا  رگید  نایب ،  نیا  اب  زور و  نآ  ندـمتم  يروطارپما  رد  ناگدرب  راـب  تقر  ناتـساد  زا  يا  همـش  دوب  نیا 
نآ هکنیا  نودـب  اهنآ  نتـشک  نداد و  رازآ  رد  يرادرب و  هرهب  رد  کلام  يدازآ  زا  مییوگب و  نخـس  یـشورف  هدرب  یگدرب و  ینوناـق 
هب یـسک  شوگ  دندرک ،  یم  تیاکـش  ای  هلان و  درد  راشف  زا  انایحا  رگا  و  مینک .  وگتفگ  دشاب  هتـشاد  هلان  ای  تیاکـش و  قح  هراچیب 

 . تشادن دوجو  تیاکش  هب  یگدیسر  يارب  زین  یحلاص  ماقم  دوبن و  راکهدب  نانآ  هلان 

نکش ناوت  ياهراک  لیمحت  تیناسنا و  قوقح  عییضت  رظن  زا  ناگدرب  اب  مدرم  راتفر  ناتـسودنه ،  ناریا و  دننام  اهروشک  ریاس  رد  اما 
سپـس دش  یم  هدید  یتوافت  كدنا  دالب  نیا  رد  فعـض  تدش و  رظن  زا  یهاگ  ارچ ،  تشادن ،  مور  يروطارپما  اب  یفالتخا  نادـنچ 

طیحم نیا  رد 
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 . دمآ مالسا  کیرات  نامز  نیا  رد  داسف و  زا  رپ 

 . دنادرگ زاب  دوخ  هب  ار  هانپ  یب  رشب  نیا  هتفر  تسد  زا  تیناسنا  ات  دمآ 

 . دیرگیدکی نت  هراپ  امش  همه  دیوگب  كولمم  کلام و  هورگ  ود  ره  هب  دمآ 

ادج نت  زا  ار  دوخ  هدرب  ياضعا  زا  يوضع  سک  ره  میشک ،  یم  ار  وا  دشکب  ار  دوخ  هدنب  سک  ره  دیوگب  ناشورف  مدآ  هب  هک  دمآ 
 . میریگ یم  صاصق  يو  زا  دنک 

نارگتراغ يا  و  ناشورف !  هدرب  يا  دـیوگب  اسر  زاوآ  اب  دـنک و  نایب  وا  يارب  ار  ناسنا  تشونرـس  ءاشنم و  تدـحو و  لـصا  هک  دـمآ 
دوجو هب  هریت  كاخ  نیا  زا  مدآ  دیمدآ و  نادـنزرف  همه  امـش  یگدرب !  يداو  ناگدوبر  تلفغ  يا  و  ناگدرب !  يا  تیناسنا !  سومان 

 . هدمآ

طقف يرترب  تلیضف و  هکلب  تسین ،  تلیـضف  يرترب و  شیوخ  هدنب  رب  تیکلام  ناونع  هب  ار  یکلام  چیه  هک  دنک  نایب  ات  دمآ  مالـسا 
 . تسا هتفهن  ینمادکاپ  اوقت و  رد 

هایس رب  ار  یخرس  خرس و  رب  ار  یهایس  مجع ،  رب  ار  یبرع  برع و  رب  ار  یمجع  دینادب  ناهج !  لها  يا  هک  دنک  مالعا  ات  دمآ  مالسا 
 . تشز رادرک  زا  زیهرپ  اوقت و  اب  رگم  تسین  مدقت  قح  تسوپ 

 . دییامن ییوکین  ردام  ردـپ و  ( 187  ) قح رد  يراتفر و  شوخ  دوخ  ناتـسدریز  اب  هک  دـناسرب  ناشورف  هدرب  شوگ  هب  ات  دـمآ  مالـسا 
 ، دـییامنم لامیاپ  ار  کیدزن  رود و  ناگیاسمه  قح  دـینک و  يریگتـسد  ناـگراچیب  ناـمیتی و  زا  دیرامـشب و  مرتحم  ار  تبارق  دـنویپ 

 . دیشاب ناگدنامرد  سرداد 
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نارگ و هلیح  اناوت  يادخ  اریز  دـیدنبن ؛  راک  هب  ریوزت  هلیح و  دـیزرون ،  رورغ  ربک و  دـینک ،  اطع  تیناسنا  قوقح  دوخ  ناگدـنبرب  و 
 . درادن تسود  ار  ناشورفرخف 

هکلب تسین ،  تراقح  ریخست و  طابترا  هدوبن و  يرکون  ییاقآ و  هطبار  كولمم  کلام و  طباور  هک  دیوگب  نایناهج  هب  ات  دمآ  مالسا 
 . دنا هداوناخ  کی  لها  مالسا  رظن  رد  زینک  مالغ و  كولمم و  کلام و  نیاربانب  تسا و  يردارب  يدنویپ و  هقالع 

تردق هک  یـسک  دیوگ  یم  نآرق  تسا .  بوسحم  ردپ  ياج  هب  هک  دوش  هتفرگ  کلام  زادـیاب  امارتحا  زین  نانآ  جاودزا  هزاجا  یتح 
ناگدرب نازینک و  هک  دوخ  نامیا  اب  ناگزیشود  زا  دنامب ،  رسمه  یب  دیابن  دنکب ،  جاودزا  نمادکاپو  دازآ  نانز  اب  ( 188) درادن یلام 

نابحاص لها و  زا  ار  نازینک  دیرگیدکی ،  نت  هراپ  كولمم ،  هچ  کلام و  هچ  امـش  همه  دـینک ،  باختنا  دوخ  يرـسمه  هب  دـنیامش 
 . دیزادرپب نسحا  وحن  هب  ار  اهنآ  قوقح  هدومن و  جاودزا  اهنآ  اب  هدرک و  يراگتساوخ  اهنآ 

سکره دینک ،  راتفر  هناردارب  دوخ  تسد  ریز  ناگدرب  اب  دـیوگ  یم  زاب  و  دـنردارب .  كولمم ،  کلام و  دـیامرف :  یم  مالـسا  ربمایپ 
 . دناشوپب شسابل  دوخ  سابل  دننام  دهدب و  وا  هب  دوخ  ياذغ  زا  دیاب  دریگب ،  رارق  شتسدریز  هدرب  ناونع  هب  شعونمه  ردارب 

هورگ نیا  لاح  هکنیا  يارب  و  دییامن .  يرای  ار  نانآ  نیگنـس  ياهراک  رد  دـینکن و  راذـگاو  نانآ  هب  ار  ناشتردـق  زا  جراخ  ياهراک 
دیوگب دوخ  هدنب  هب  یسک  ادابم   : )) دیامرف یم  مالسا  گرزب  ربمایپ  دنک ،  تاعارم  رتشیب  ار  هتسکشلد 
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 (( . تسا نم  ناوج  رسپ  رتخد و  نیا  دیوگب  دیاب  هکلب  تسا  نم  زینک  ای  مالغ و  نیا 

یـسک دـنیب  یم  یتقو  هک  دوب  هدرک  رپ  نانچ  ار  ناملـسم  یلومعم  درف  کـی  هریرهوبا ))   )) نادـجو كاـپ ،  تاـساسحا  نیا  هکناـنچ 
اب تحور  رگم  تسین ،  تردارب  رگم  نک  راوس  مه  ار  وا  دـنز :  یم  داـیرف  دور ،  یم  هدایپرـس  تشپ  رد  شمـالغ  راوس و  شبکرمرب 

 . دراد قرف  يو  حور 

 . تسا زیچان  كدنا و  یلیخ  نآ ،  كولس  نسح  يایرد  ربارب  رد  دش ،  نایب  ناگدرب  هرابرد  مالسا  راتفر  زا  هک  هنومن  نیا  یلب 

زا شیپ  مینک .  نایب  هدرک  نیعم  لصف  نیا  رد  ناگدرب  يارب  مالسا  هک  ینازیم  هدنیآ ،  لصف  هب  ندیسر  زا  لبق  هک  تسا  هتسیاش  یلو 
 . دنتفرگ رارق  تیرشب  فص  رد  مالسا ،  تیانع  وترپ  رد  دنتـشادن و  یـشزرا  هنوگ  چیه  زور  نآ  هعماج  رد  هفیاط  نیا  هک  میتفگ  نیا 

شکلام سنج  زا  ریغ  ار  هدرب  سنج  زونه  اهتلم  ریاس  هک  یتروص  رد  دـش ،  مالعا  يواسم  كولمم  کـلام و  حور  ماـظن ،  نیا  رد  و 
زگره هک  دوب  تهج  نیا  زا  هدـش و  هدـیرفآ  تلذ  یگدـنب و  يارب  طـقف  هک  تسا  يدوجوم  هدرب  هک  دـندوب  دـقتعم  دنتخانـش و  یم 

یمن تحاران  نکـش ،  ناوت  ياه  هفیظو  لیمحت  یناسنا و  دض  ياهراک  ریاس  ندنازوس و  نتـشک و  رازآ و  هجنکـش و  زا  ناشنادـجو 
ماقم هب  تیـشحو ،  تسپ  بالجنم  نیا  زا  ار  ناـنآ  تفاتـش و  ناـگدرب  یـسرداد  هب  مالـسا  هک  دوب  داـسف  زا  رپ  طـیحم  نیا  رد  دـش . 

 ، داد اقترا  يرورپ  عون  يردارب و  هنامیرک 
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بـصعتم نویبیلـص  یتح  یـسک  نونکات  هک  خـیرات  تداهـش  اب  زین  تقیقح  عقاو و  ملاـع  رد  هکلب  لاـیخ ،  رهاـظ و  ملاـع  رد  اـهنت  هن 
ناهج مامت  رد  زور  نآ  هک  دیسر  تیناسنا  زا  يدح  هب  لوا ،  ردص  رد  ناگدرب  اب  مالسا  راتفر  نسح  هک  دنا  هدرکن  شراکنا  ییاپورا 

لاح دنوش و  ادج  دوخ  نابحاص  هداوناخ  زا  هک  دندوبن  یـضار  بلغا  ناگدشدازآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  يراتفرـشوخ  دوب ،  هقباس  یب 
وترپ رد  ناناملـسم  اریز  دنوش ؛  لمحتم  ار  یگدنز  تالکـشم  یبوخ  هب  دنتـسناوت  یم  دـندوب و  يداصتقا  يدازآ  ياراد  رگید  هکنآ 

 . دوب هدش  یگداوناخ  طباور  دننام  اهنآ  طباور  رگید  دندوب ،  هداد  رارق  دوخ  نادناخ  وزج  ار  نانآ  مالسا  شرورپ 

وترپ رد  و  دندرک .  زاغآ  ون  زا  ار  دوخ  تیناسنا  هتفایزابار و  دوخ  هتفر  تسد  زا  یتسه  ناگدرب ،  مالسا ،  تیانع  ششوک و  هیاس  رد 
 . دیامن زواجت  ناشقوقح  هب  المع  انابز و  یسک  داد  یمن  هزاجا  نوناق  رگید  دندش .  تداعس  مارتحا و  ياراد  مالسا ،  نوناق 

هک ییاه  هلمجاب  هک  دومرف  رما  دنکن و  باطخ  هدـنب  ار  دوخ  هدـنب  اقآ ،  رگید  هک  درک  عونمم  ادـیکا  مالـسا  دـنمجرا  ربمایپ  انابز  اما 
هدرب هب  بلطم  نیا  هیجوت  رد  دـننک و  باطخ  دـشاب ،  یگداوناـخ  تبحم  رب  رعـشم  هدرک و  كاـپ  ناـنآ  یناـشیپ  زا  ار  یگدـنب  تلذ 
طلسم امـش  ربار  اهنآ  دوخ  تردق  اب  تساوخ  یم  رگا  هداد ،  رارق  طلـسم  کلام و  نانآرب  ار  امـش  دنوادخ  هک  دومرف  نینچ  ناشورف 

نانآ هدش و  ضراع  تیرشب  هعماج  رب  هک  تسا  یجراخ  تلع  کی  یگدرب  هک  دینادب  دیاب  سپ  درک ،  یم 
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 . دنوش کلام  دوخ  زورما  ناکلام  رب  نانآ  ددرگرب و  خرچ  يزور  تسا  نکمم  هدومن ،  راتفرگ  یگدرب  تلذ  هب  ار 

همه هک  تیناسنا  نایاپ  یب  هفطاع  يوس  هب  ار  همه  هتـساک و  هدرب  ناکلام  رورغ  ربکت و  زا  هنامیکح  نایب  نیا  اب  مالـسا  گرزب  ربمایپ 
هعماج نآرب  اج  همه  يردارب  هطبار  هک  دـش  يوق  نانچ  تبحم  یتسود و  يورین  هجیتن  رد  دومن .  يربهر  دزاـس  یم  طوبرم  مهاـب  ار 

 . درک ییاورنامرف  هدرب  اقآ و  زا  طلتخم 

یلمع یمسج و  زواجت  اما 

مالسا نوناق  رد 

 (( . میشک یم  ار  وا  دشکب  ار  دوخ  هدنب  سک  ره   : )) دیامرف یم  مالسا  ریمض  نشور  ربمایپ  تسا .  لثم  هب  هلباقم  شرفیک 

دـنیواسم و الماک  تاهج  همه  زا  تیناسنا  لوصا  رد  كولمم  کلام و  هک  تسا  نشور  لیلد  نیتم و  لصا  کی  هنامیکح  نامرف  نیا 
يا هدش  همیب  یگدنز  نامه  تسا ،  مزال  رـشب  هورگ  نیا  یگدـنز  نیمءات  يارب  هک  ییاهنیمـضت  نایب  رد  تسا  مکحم  لیلد  نینچمه 

 . دنک نوریب  تیرشب  لصا  تافص  زا  ار  اهنآ  دناوتن  یجراخ  ضراوع  هنوگ  چیه  رگید  هک 

چیه رد  نونکات  هک  دـناسر  یم  یبیجع  دـح  هب  ار  ناگدرب  هک  تسا  یمکحم  ياـه  همیب  هتـشر  کـی  اهنیمـضت  نیا  هک  تسا  نشور 
تیناسنا قوقح  همه  ینامـسآ  نوناق  نیا  رد  اریز  تشاد ؛  دهاوخن  هتـشادن و  ریظن  نآ  زا  دعب  هن  مالـسا و  زا  شیپ  هن  یماظن  نوناق و 

تیبرت یگداوناخ و  بیدءات  دودح  زا  مه  نآ  بیدءات و  دصق  نودـب  یلیـس  کی  ندز  ضحم  هب  یتح  هدـش ،  تاعارم  نانآ  هرابرد 
 . ددرگ یم  هدنب  يدازآ  ثعاب  دشابن ،  نوریب  يدنزرف  ردپ و 

ناشخرد قیاقح  نیا  نایب  زا  سپ 
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 . منک یم  نخس  فطع  هدنیآ  لصف  هب 

دوب ناگدرب  یحور  يدازآ  هب  عجار  عقاو  رد  دـش  نایب  هچنآ  نونکات  میراذـگ .  یم  مدـق  یعقاو  يدازآ  هلحرم  هب  رگید ،  ترابع  هب 
دنمتداعـس رـشب  کی  دننام  موکحم  هورگ  نیا  اب  هدرک و  يربهر  لماک  تیناسنا  يوس  هب  ار  اهنآ  تداشر ،  سح  ندومن  رادیب  اب  هک 

یم هکلب  دـنام ،  یمن  یقرف  تیناـسنا  یلک  لوصا  رظن  زا  دازآ  هدـنب و  كوـلمم و  کـلام و  ناـیم  رد  هک  يروـط  هب  درک ،  یمراـتفر 
يدازآ رب  زور  نآ  عامتجا  رد  رهاظ  رد  هدـمآ و  دوجو  هب  يریذـپان  ماود  یجراخ  ضراوع  هتـشر  کی  زا  ناـهج  رد  یگدرب  دـیوگ 

نیا هب  زگره  مالـسا  نکیلو  دنیامن  هدافتـسا  یناسنا  قوقح  هیلک  زا  دیاب  ناگدرب  هطقن  نیا  ریغ  رد  هدش و  لیمحت  رـشب  زا  هفیاط  کی 
رشب دارفا  همه  نایم  رد  لماک  تاواسم  يرارقرب  يارب  تقو  همهرد  اج و  همه  رد  مالـسا  یلک  نوناق  اریز  درکن ؛  افتکا  يدازآ  هزادنا 

 . تسین یلمع  دارفا  همه  هب  یعقاو  يدازآ  ياطعا  اب  زجب  تاواسم  نیا  هک  تسین  ههبش  ياج  تسا ، 

يدازآ هب  تسا  هبتاکم ))  نوناق  قتع و  نوناق   )) زا ترابع  هک  گرزب  هلیـسو  ود  اـب  ـالمع  هناـمیکح  نوناـق  نیا  يارجا  يارب  مالـسا 
 . درک مایق  ناگدرب 

 : هک تسا  نیا  قتع  نوناق 

يارب مالسا ،  ربمایپ  لوا  دومن ،  کیرحت  ار  مدرم  هراب  نیا  رد  مالـسا  دیامن ،  دازآ  طرـش  دیق و  نودب  ار  دوخ  هدرب  کلام ،  صخش 
ترابع هب  تخاس و  دازآ  یعمج  هتسد  ار  دوخ  ناگدنب  هرابکی  هب  دش ،  ناوراک  نیا  ربهر  ور و  شیپ  اهناسنا ،  يدازآ 
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ناگدنب هدرک ،  يوریپ  شبانج  زا  مدق  هب  مدـق  شنارای  درک و  ارجادوخ  طیحم  رد  ار  یمومع  وفع  مالـسا  رد  راب  نیلوا  يارب  رگید ، 
دازآ هدیرخ و  شیرق  ناگرزب  زا  ار  یناگدنب  ات  تشاذگ  ناناملـسم  رایتخا  رد  یناوارف  تورث  رکبوبا  هلمج  نم  دندومن  دازآ  ار  دوخ 

 . تشاد صاصتخا  ناگدرب  نتخاس  دازآ  ندیرخ و  يارب  دوب  يرورض  جراخم  زا  هفاضا  هچ  ره  لاملا  تیب  دمآرد  زا  دننک و 

هیحان نآ  تاقدص  متفر  مدش ،  اقیرفآ  تاکز  يروآ  عمج  رومءام  زیزعلادـبع  نبرمع  فرط  زا  نم  دـیوگ :  یم  دیعـس )) نب  ییحی  ))
مدـیرخ و يدایز  ناگدـنب  مداد  ار  همه  راچان  هب  دریگب ،  نم  زا  یتاکز  هک  متفاین  يریقف  متفر ،  ارقف  غارـس  هب  دـعب  مدرک و  عمج  ار 

کی هکنیا  ای  دزاس  انشآ  نتـشون  ندناوخ و  اب  ار  ناملـسم  رفن  هد  رگا  ناگدرب  زا  کی  ره  هک  دومن  مالعا  مالـسا  ربمایپ  مدرک .  دازآ 
 . تسا دازآ  دوخ  هب  دوخ  دهدب ،  ماجنا  اهناملسم  عفن  هب  یگرزب  تمدخ 

درک یم  صیرحت  ار  مدرم  ربمایپ ،  دوخ  هکنانچ  دومن ؛  مالعا  هدنب  ندرک  دازآ  ار  ناهانگ  زا  یضعب  هرافک  تحارـص  هب  میرک  نآرق 
 . دننک دازآ  ار  يا  هدنب  دنز ،  یم  رس  ناسنا  زا  هک  یهانگ  لباقم  رد  هک 

یم مالـسا  ربمایپ  دوخ  هک  يروط  هب  داد ،  دنهاوخ  لیکـشت  ار  یگرزب  ددع  دوخ  هب  دوخ  ناگدشدازآ  تمـسق  نیا  هک  تسا  یهیدب 
زا یکی  هب  صوصخ  هب  اـجنیا  هک  تسا  شوـخ  هچ  دـنراکاطخ  مدآ  دـالوا  همه  تسا و  هارمه  رـشب  اـب  هشیمه  هاـنگ  اـطخ و  دـیامرف 

رظن هب  یصوصخم  تلالد  اریز  مینک ؛  هراشا  تارافک 
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ثراو هب  اهبنوخ  تخادرپ  یکی  هدرک ،  تمـسق  ود  هب  ار  يدـمعریغ )   ) ییاطخ لـتق  هراـفک  مالـسا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  مالـسا 
دشکب هابتشا  يور  زا  ار  یناملسم  سک  ره  دیوگ  یم  تحارص  هب  میرک  نآرق  ( 189  . ) هدرب رفن  کی  ندومن  دازآ  يرگید  لوتقم و 

 . دزادرپب لوتقم  ثراو  هب  یملسم  ياهبنوخ  زین  و  دیامن .  دازآ  یگدرب  دیق  زا  ار  ینم  ؤم  هدنب  کی  دیاب  ، 

 ، نآ ندش  هتشک  اب  هکنانچ  تسا ؛  هداد  تسد  زا  وا  هداوناخ  ار  تیناسنا  حور  کی  تقیقح  رد  هدش  هتشک  هابتشا  هب  هک  یناسنا  سپ 
يارب زین  مالـسا  هدش ،  عیاض  هفیاط  ود  قح  اجنیا  رد  نوچ  تسا و  هدیدرگ  دوقفم  يرادرب  هرهب  زا  شیپ  رـشب  عامتجا  زا  یمدآ  کی 

 . عامتجا هب  تمارغ  تخادرپ  ثراو و  هب  تمارغ  تخادرپ  دنک ،  یم  ررقم  تمارغ  تخادرپ  رد  هفیظو  عون  ود  لتاق 

کی ندرک  هدـنز  دوخ  هدـش ،  ماجنا  يرگید  درف  هابتـشا  رثا  رد  هک  يدرف  نادـقف  لباقم  رد  ریـسا  هدرب  کی  نتخاس  دازآ  نیارباـنب ، 
 ، تهج نیمه  هب  تسا و  گرم  دننام  ای  گرم و  یگدرب  یگدرب ،  نیناوق  مامت  فالخرب  مالسا ،  رظن  رد  اریز  تسا ؛  تیناسنا  سفن 

 . درامگ یم  تمه  نانآ  يدازآ  هب  هداعلا  قوف  هجوت  اب  هدرمش و  منتغم  ناگدرب  ندرک  هدنز  يارب  ار  تصرف  اج  همه  مالسا 

رد شریظن  نونک  ات  هک  دـندش ،  دازآ  قتع  نوناق  قبط  ناگدرب  زا  یگرزب  ددـع  مالـسا  هنادـنمدرخ  مادـقا  نیا  اـب  دـیوگ  یم  خـیرات 
نیا هکنانچ  هدشن و  هدید  نآ  زا  دعب  هن  مالسا و  زا  لبق  هن  اهتلم  ریاس  خیرات 
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همـشچرس ناناملـسم  كاپ  ریمـض  زا  هک  دوب  تیناسنا  هفطاع  تاعارم  طقف  ریـسا ،  هورگ  نیا  يدازآ  لماع  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 
 . دوبن راکرد  يرگید  لماع  وا  يدونشخ  زجب  سب و  دوب و  ادخ  ياضر  فده ،  تفرگ ،  یم 

هبتاکم نوناق  اما 

کلام فرط  زا  هتـشگ و  دقعنم  كولمم  کلام و  نایمرد  دشاب ،  يدازآ  ناهاوخ  يا  هدرب  هاگره  هک  تسا  يداد  رارق  عون  کی  نآ 
زا سپ  ناـمیپ  نیا  زا  لـصاح  يدازآ  دوش .  یم  هداد  يدازآ  وا  هب  دـشاب  نیفرط  لوـبق  دروـم  هک  یموـلعم  غـلبم  تفاـیرد  لـباقم  رد 
رد دـیامن و  لوکوم  دوخ  هاوخلد  تقو  هب  ای  دریگب و  هدـیدان  ار  نآ  دـناوت  یمن  کلام  رگید  تسا ،  يراـبجا  روبزم ،  غلبم  تخادرپ 
اب هدرک و  تلاخد  تقو )  تلود  فرط  زا  بوصنم  رادناتـسا  ای  یـضاق و   ) یمالـسا تموکح  راچان  هب  نامیپ  نتم  زا  فلخت  تروص 

 . دنک یم  دازآ  ار  هدنب  ارجا و  ار  داد  رارق  مکح  ذوفن 

رد هک  یناسک  يور  هب  ناگدرب ،  يور  هب  مالـسا  خـیرات  رد  ون  زا  یـشخبدیما  هچیرد  کی  هنامیکح  نوناق  نیا  يارجا  بیوصت و  اـب 
رد یلوـم  هک  دنتـسشنن  نآ  راـظتنا  هب  اـه  هدرب  رگید  دـش ،  زاـب  دـندرک  یم  لـیامت  ساـسحا  يدازآ ،  هب  تبـسن  دوـخ  ریمـض  نطاـب 

بیجع دشابن ،  یهاگ  دشاب و  یهاگ  اهتصرف  نیا  تسا  نکمم  اریز  دیامن ؛  مادقا  نانآ  يدازآ  هب  ناگیار  روط  هب  بسانم  ياهتـصرف 
رگید فرط  زا  و  دریذـپن .  ار  وا  تساوخرد  دـناوت  یمن  الوم  رگید  دـش ،  نامیپ  ناهاوخ  هدرب ،  هک  یتعاس  زا  تسا ،  نیا  همه  زا  رت 

هنوگ چیه  دروم  نیا  رد 
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اب زین  یگدنز  نیمءات  مرتحم و  هدرب  نآ  لمع  نامیپ ،  تعاس  نیتسخن  زا  اریز  دش ؛  دـهاوخن  یمالـسا  تلود  شمارآ  هجوتم  يرطخ 
رد دـهاوخب  رگا  ددرگ و  یم  لوغـشم  راـک  هب  ترجا  نتفرگ  اـب  دوخ  کـلام  دزن  دـشاب  لـیام  رگا  دوش ،  یم  هیهت  وا  دوخ  جـنرتسد 

ریظن هک  تسا  تسرد  یلب  دزادرپ ،  یم  ار  دوخ  نامیپ  غلبم  رتدوز  هچ  ره  هدروآ و  تسد  هب  يرتشیب  ترجا  دـنک و  یم  راک  جراـخ 
کی اـب  نکیلو  دوب  هدرک  ارجا  ار  نآ  مالـسا  هک  نرق  تفه  زا  سپ  ینعی  دیـسر  بیوصت  هب  اـپورا  رد  مهدراـهچ  نرق  رد  نوناـق  نیا 
يارب طقف  ناگیار و  يدازآ  رد  هک  يریظن  یب  ششوک  نآ  رب  هوالع  هک  دوب  نیا  نآ  تشادن و  دوجو  مالسا  ریغ  رد  هک  گرزب  قرف 

نیمضت دندوب  دادرارق  نیا  لومشم  هک  ار  یناسک  هجدوب  رـسک  زین  یمالـسا  تلود  تشاد ،  یم  لوذبم  ادخ  هاگرد  هب  برقت  اضر و 
 . دش یم  ارجا  یمالسا  تلود  فرط  زا  نانآ  هرابرد  همیب  قح  رسک  نودب  نارگراک  یعامتجا  ياه  همیب  نوناق  عقاو  رد  درک .  یم 

ارقف و صوـصخم  هبجاو  تاقدـص  تاـکز و   : )) دـیوگ یم  نینچ  دـنک  یم  ناـیب  ار  تاـکز  فرـصم  لـحم  هک  يا  هفیرـش  هـیآ  نآ 
(190  (( . ) تسا ناگدرب  يدازآ  يارب  تاکز و  هرادا  نادنمراک  نیکاسم و 

هدـیمان یلم ))  ییاراد   )) زورما سوماق  رد  هک  ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  تاکز  تمـسق  کی  هک  هدـش  ناـیب  تحارـص  هب  هیآ  نیا  رد 
رسک دننامب  زجاع  راک  ماجنا  زا  ای  نید و  تخادرپ  زا  تقو  ره  هک  دراد  صاصتخا  زجاع  ناگدرب  تنواعم  يریگتـسد و  يارب  هدش ، 

هجدوب
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 . ددرگ نیمءات  دیاب  یلم  هنازخ  نیا  زا  اهنآ 

نرق تفه  لقادـح  تشادرب و  ناگدرب  يدازآ  نیمءات  رد  یگرزب  ياهماگ  المع  هنامیکح  نوناق  ود  نیا  يارجا  بیوصت و  اب  مالـسا 
هب ناـگدرب ،  تلاـفک  تیاـمح و  دـننام  زین  ار  يرگید  لـماوع  دوبر و  ار  تقبـس  يوگ  خـیرات ،  لوحت  نادـیم  رد  نارگید  زا  رتدوز 

لماوع نآ  تیزم  هب  زورما  هزات  ایند ،  هک  درک  نیمءات  یلم  ییاراد  قودنص  زا  ار  اهنآ  یتخادرپ  رـسک  و  دومن .  راذگاو  تلود  هدهع 
تـسا ربخ  یب  اهنآ  زا  زورما  يایند  مه  زونه  هک  دوزفا  دوخ  هنامیکح  مادقا  نیا  رب  يرگید  دنمدوس  لماوع  نینچمه  تسا و  هدیـسر 

 ، ون زا  ار  اهنآ  ناگیار ،  يدازآ  ياطعا  اب  رادـیب و  ناگدرب  داهن  رد  ار  یبای  تیـصخش  سح  دوخ ،  راتفر  نسح  اب  نآ  ياضتقم  هب  و 
برغ يایند  هکنانچ  دوش ؛  وربور  یـسایس  راشف  ای  يداصتقا و  نارحب  اب  دـصقم  نیا  رد  هکنیا  نودـب  داد  لیوحت  تیناسنا  هعماـج  هب 
تـشم هناـمیکح  نوناـق  ود  نیا  يارجا  بیوـصت و  اـب  دـیدرگ و  ور  هـبور  تالکـشم  نـیا  اـب  ناـگدرب  یگدازآ  یگدرب و  ياـغلارد 

هوای نامه  هدـیدرگ ،  لطاب  يدام  هفـسلف  نیا  ناوریپ  ساسا  یب  ياعدا  مامت  هدـش و  هتخاون  مزینومک  نایوگ  هوای  ناـهد  هب  یمکحم 
نییآ ياـضتقم  هـب  هدوـب و  يداـصتقا  تـالوحت  يرهق  ياهتمــسق  زا  یکی  زین  مالــسا  هـک  دـننک  یم  لاـیخ  مـه  زوـنه  هـک  یناـیوگ 
هداد ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  سب ، ))  یگدرب   )) هفسلف شیادیپ  زا  شیپ  نرق  تفه  هدمآ و  دوجو  هب  دوخ  یعیبط  تقو  رد  یتسیلایرتام 

زونه هک  یناسک  ییاوسر  نینچمه  تسا و  هتفرگ  رارق  یناتساب  راثآ  فیدر  رد  و 
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هیلک هدش و  سکعنم  دوخ  نامزمه  يداصتقا  تالوحت  هتـشر  کی  زا  مالـسا  ماظن  یتح  ملاع  رد  یماظن  ره  هک  دـننک  یم  نامگ  مه 
 . دیدرگ نشور  تسا ،  راگزاس  دوخ  ماگمه  يداصتقا  لوحت  اب  یماظن  ره  دیاقعو  راکفا 

لقع هک  تسا  نیا  هفیاط  نیا  لیلد  دریگب ،  تقبـس  دوخ  ماگمه  يداصتقا  تالوحت  رب  دناوت  یمن  یماظن  چیه  دنیوگ  یم  نانآ  يرآ 
زگره تسا ،  مالـسا  خـیرات  مالـسا و  نیا  کنیا  اریز  تسا ؛  هدرک  مکح  نینچ  ام  مان  شوخ  ربهر  سکرام ))  لراک   )) ریذـپان اطخ 

نو ؤش  رد  هن  ملاـع ،  طاـقن  ریاـس  رد  هن  برعلا و  هریزج  رد  هن  هدوبن ،  راکهدـب  دوـخ  رـصع  مه  يداـصتقا  مظن  ناـمرف  هب  شـشوگ 
ماظن هشیمه  مالسا  هکلب  امرفراک ،  رگراک و  طابترا  رد  هن  موکحم و  مکاح و  طباور  رد  هن  تورث ،  عیزوت  رد  هن  ناگدرب و  یگدنز 

رد نآ  نیناوق  رثکا  مه  زونه  درک و  یم  اشنا  یشیدنا  رود  لامک  اب  يداصتقا و  نارحب  اب  دروخرب  نودبار  دوخ  یعامتجا  يداصتقا و 
 . تسا ریظن  یب  خیرات ، 

ياهمدق نینچ  مالـسا  رگا  هکنیا  نآ  ددرگ و  یم  نایامن  اجنیا  رد  هتخاس  ناریح  ار  رـشب  نادجو  راکفا و  مئاد  هک  یلا  ؤس  نآ  نونکا 
نیا ارچ  سپ  تسا ،  هدوبر  نارگید  زا  ار  تقبس  يوگ  يراشف  هنوگ  چیه  لمحت  نودب  هتشاد و  رب  ناگدرب  يدازآ  رد  ار  يدنمدوس 
کی مدق ،  نیرخآ  نیا  نتـشادرب  اب  و  دیامن ؟  مالعا  ار  یگدرب  ياغلا  ناهج ،  رد  لماک  تحارـص  اب  ات  تشادنرب  ار  ییاهن  مدق  کی 

ياهماظن نیرتلماک  دوخ  داد و  یم  ماجنا  تیرشب  ملاع  رد  يریظن  یب  تمدخ 
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هتشاد یمارگ  ار  مدآ  نادنزرف  هک  ییادخ  زا  دوب  هتـسیاش  اجب و  اعقاو  دنام ،  یمن  وگتفگ  لاجم  ار  یـسک  رگید  دیدرگ و  یم  ناهج 
 . دوش رداص  یمکح  نینچ  هدرمش ،  مدقمدوخ  تاقولخم  ریاس  هب  ار  اهنآ  و 

رد هک  ار  یناور  یـسایس و  یعامتجا ،  قیاقح  هتـشر  کی  هک  تسا  رتهب  میزاس ،  هدامآ  لا  ؤس  نیا  خـساپ  رد  ار  دوخ  هکنیا  يارب  ام 
 . مییامن یسررب  هدیدرگ  یمومع  نامرف  نیا  رودص  ریخءات  ثعاب  هدز و  هقلح  یگدرب  عوضوم  فارطا 

اریز داتفا ؛  ریخءات  هب  مالـسا  دوصقم  زا  اعقاو  اهدـماشیپ ،  زا  یـضعب  رثا  رد  یگدرب  ياغلا  هک  مینادـب  دـیاب  يزیچ  ره  زا  شیپ  هچرگ 
نایاپ هب  راظتنا  نیا  دش ،  یمن  عنام  نآ  تفرشیپ  زا  زابسوه  يا  هدع  ینارتوهش  يراتفر و  جک  داد ،  یم  همادا  شریـسم  هب  مالـسا  رگا 

 . دش یم  رداص  ملاع  رد  سب ، ))  یگدرب ،   )) مکح دیسر و  یم 

 ، تقیقح نیا  هب  فارتعا  زا  سپ 

 : الوا

يداصتقا و لمع  کی  هکلب  دوب و  یناهج  یمـسر  ماظن  ملاع ،  رد  یگدرب  دمآ ،  مالـسا  هک  یماگنه  مییوگب :  خـساپ  رد  تسا  مزال 
رظن رد  دوب و  هدـش  یـسایس  یعامتجا و  گرزب  لماوع  لماش  مه  یـصوصخ و  عفانم  ياراد  مه  اریز  دـش ؛  یم  بوسحم  یعاـمتجا 

لاـطبا تهج ،  نیمه  هب  دریذـپب و  رییغت  موـش  ماـظن  نـیا  يزور  تـسا  نـکمم  هـک  درک  یمن  رکف  سک  چـیه  دوـبن و  تـشز  یـسک 
تداع کی  هک  بارش  میرحت  هکنیا  دوجو  اب  میناد  یم  یبوخ  هب  هکنآ  لاح  دوب و  دنمزاین  یجیردت  لمع  نامز و  لوط  هب  شرییغتای 

دوب یصخش 
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اما درک ،  یم  ییامندوخ  یمـسر  روط  هب  زور  نآ  عامتجا  رهاظم  رد  یهاگ  بارـش  هچرگ  یلب  دیماجنا ،  لوط  هب  لاس  دنچ  مه  زاب  ، 
هتـسیاشو هتـشادنپ  یگرزب  داسف  هیام  ار  يراسگیم  هکلب  دندومن و  یم  يراددوخ  نآ  ندروخزا  مه  تیلهاج  نامز  رد  اهبرع  یـضعب 

 . تشاد جایتحا  نامز  لوط  هب  نآ  میرحت  مهزاب  دنتسناد .  یمن  تیصخش  اب  نادرم 

هک دوب  هدیسر  يدح  هب  دوب ،  هدرک  خوسر  يزیچ  ره  زا  شیب  زور  نآ  رـشب  رکف  قامعا  رد  عامتجا و  یتسه  رد  یگدرب  عوضوم  اما 
یگدـنز نامز  زا  شیب  یگدرب  لاـطبا  تهج ،  نیمه  هب  میدرک و  ناـیب  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ  تسناد  یمن  تشز  ار  نآ  یـسک  رگید 

دوب و هاتوک  شنامز  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ ( یگدنز  هک  یتروص  رد  تشاد  مزال  تقو  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا (  ربمایپ 
فرط زا  و  تشادـن .  يرتشیب  تصرف  دوب و  ماکحا  حیرـشت  نیناوق و  میظنت  لوغـشم  مئاد  شباـنج  دـش و  یم  لزاـن  یحو  مه  بترم 

 ، بارـش میرحت  يارب  هک  تسناد  یم  رگا  دـناد ،  یم  رتهب  ار  اهنآ  حالـص  تسا و  رتانـشآ  دوخ  هدـیرفآ  عضو  هب  اناوت  يادـخ  رگید 
رگا نینچمه  و  تخادـنا .  یمن  ریخءاـت  هب  لاـس  دـنچ  فرظ  رد  درک و  یم  رداـص  رتدوز  هـچره  تـسا ،  سب  ناـمرف  کـی  رودـص 

هقیاضم شرودـص  زا  زگره  تسا ،  سب  یلومعم  همان  بیوصت  کی  ملاع ،  رد  ار  یگدرب  لاطبا  هک  تسناد  یم  ناـبرهم  راـگدرورپ 
 . درک یمن 

تسا راگزاس  ینامز  ره  اب  هدش و  لزان  رشب  دارفا  همه  عفن  هب  مالسا  هک  دوشن  هابتشا  میتفگ  هچنآ 
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لئاسم همه  ربارب  رد  مالـسا  هک  تسین  نیا  نآ  ياـنعم  دـنک ،  یم  يربهر  اـقب ،  لاـمک و  يوس  هب  ار  یتسه  يورین  لـماوع و  ماـمت  و 
 . دریذپن رییغت  تقو  چیه  هک  تسا  مزال  يدراوم  رد  نیناوق  هنوگ  نیا  اریز  دیامن ؛  یم  بیوصت  یلیصفت  نیناوق  یئزج ، 

یگدـنز دـناوتب  رـشب  هک  دـیامن  ررقم  یلک  لوصا  يا  هراپ  هک  تسا  نیا  مالـسا  هفیظو  تسارییغت ،  لاح  رد  مئاد  هک  يدراوم  رد  اما 
هتـشر کی  بیوصت  اب  اریز  هتـسب ؛  راک  هب  ار  هقیرط  نیمه  زین  یگدرب  هلءاسم  رد  مالـسا  دربب .  شیپ  لوصا  نامه  دودح  رد  ار  دوخ 
ناشن دـیامیپب ،  لاسنهک  لکـشم  نیا  لح  رد  تسناوت  یم  تیناسنا  هک  ار  یهار  نیرتکیدزن  ناگدرب ،  يدازآ  يارب  هناـمیکح  نیناوق 

هک تسا  حضاو  ناگمه  رب  دـیامن ،  رداص  یـشورف  ناسنا  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  ییاهن  نامرف  دـسر ،  ارف  يرت  بسانم  تصرف  ات  هداد 
نیا يارب  تسا .  هدمآ  دارفا  بیذهت  يارب  تیرشب  تعیبط  ترطف و  دودح  رد  هکلب  هدشن ،  لزان  رشب  تعیبط  نداد  رییغت  يارب  مالسا 
دارفا یـضعب  بیذهت  رد  هنومن  يارب  یتح  دناسرب ،  تیناسنا  ماقم  نیرتالاب  هب  ار  ناسنا  يرابجا ،  راشف و  هنوگ  چیه  نودب  هک  هدـمآ 

 . تسا هدیسرن  اجنادب  خیرات  رد  یماظن  چیه  هک  دیسر  ییاج  هب  دیسر و  زاجعا  دح  هب 

زور رد  تساوخ  یم  ادخ  رگا  اریز  دناسرب ؛  ماقم  نیا  هب  قالخا  بیذـهت  رد  ار  مدرم  همه  هک  دوبن  رومءام  مالـسا  نیا ،  دوجو  اب  اما 
هک دومن  یم  راذگاو  اهنآ  هدهع  هب  ار  ناگتشرف  فیاظو  درک و  یم  قلخ  هتشرف  ار  رشب  لوا 
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شتردق هب  دوخ  دیرفآ و  رـشب  ار  دوجوم  نیا  نکیلو  دنهد  یم  ماجنا  نسحا  وحن  هب  دنرومءام  هک  ار  هچنآ  دـننک و  یمن  اطخ  زگره 
 . تسا مزال  ششوک  يدح  هچ  ات  ناسنا  شرورپ  يارب  هک  دناد  یم  رتهب  تسانشآ و  الماک 

دنوش انـشآ  نآ  يایازم  هب  نارگید  هکنآ  زا  شیپ  نرق  تفه  ار  ناگدرب  يدازآ  شبنج  هک  سب  مالـسا  يارب  راختفا  نیا  لاـحره ،  هب 
عبانم رگا  هک  يروط  هب  دومن ،  کشخ  برعلا  هریزج  رد  ار  یگدرب  عبانم  همه  هنامیکح ،  مادقا  نیا  اب  درک و  عورـش  دوخ  ورملق  رد 
امسر ار  یگدرب  لاطبا  یمالسا  ملاع  رد  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  دوب  هتسیاش  دوبن ،  لوغشم  نآ  دیلوت  هب  ناهج  طاقن  ریاس  رد  يرگید 
هکلب دوبن  صوصخم  یمالـسا  ملاع  هب  اهنت  هک  دـیامن  اغلا  ملاع  رد  امـسر  ار  یگدرب  تسناوتن  زور  نآ  تهج  نیدـب  دـیامن ،  مـالعا 

یکدنا ام  تسا و  گنج  لوصحم  یگدرب  زا  ترابع  نآ  دـندوب و  نوریب  مالـسا  طیحم  زا  هک  تشاد  صاصتخا  شنانمـشد  هب  بلغا 
 . تفگ میهاوخ  نخس  نآ  هرابرد  لیصفت  هب  نیا  زا  دعب 

 : ایناثو

مینادب دیاب  تبسن  نیمه  هب  دوش و  یم  هتفرگ  رابجا  هب  هشیمه  هکلب  دیآ  یمن  تسد  هب  یناسآ  هب  تقو  چیه  يدازآ ،  هک  مینادب  دیاب 
يدازآ رد  هک  تسا  ناـیئاکیرمآ  هبرجت  نخـس ،  نیا  دـهاش  نیرتـهب  دـنکب ،  دازآ  ار  هدرب  دـناوت  یمن  زین  یلومعم  هماـن  بیوصت  هک 

رهاظ رد  نلکنیل ))   )) همان بیوصت  اب  هک  یناگدرب  اریز  تفرگ ؛  ماجنا  نیمزرـس  نآ  رد  نلکنیل ))  ماهاربآ   )) ییاسرف ملق  اب  ناگدرب 
دننک ظفح  ار  دوخ  تیرح  دنتسناوتن  دندوب  هدش  دازآ 

شسرپ  82www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب دندومن ،  یگدنب  ياضاقت  المع  و  دنتـشگرب .  دوخ  ناکلام  يوس  هب  دنوش  هتفریذپ  یگدرب  هب  هرابود  هکنیا  دیما  هب  ماجنارـس  . 
یمن ساـسحا  يدازآ  هب  لـیامت  دوخ  داـهن  رد  تهج  نیمه  هب  دـنوش و  دازآ  اـعقاو  اـت  دوبن  ناـنآ  ریمـض  لـخادزا  يدازآ  نیا  هکنیا 

 . دندرک

ترطف نوناق  دودح  رد  یناور و  قیاقح  وترپ  رد  رگا  اما  دسر ،  یم  رظن  هب  دیعب  یلیخ  رما  يادتبا  رد  هلءاسم  نیا  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
رد هک  یلماوعدعب  تسا و  گنر  یب  هداس و  تداع  کی  رما  ودب  رد  رـشب  یگدنز  اریز  تسین ؛  دـیعب  چـیه  دریگب ،  رارق  تقد  دروم 

هتفرگ دوخ  هب  ار  لماوع  نآ  گنر  رـشب  ینورد  تاساسحا  هاگتـسد  راکفا و  نادـجو و  هک  دوش  یم  ثعاب  دریگ  یم  رارق  نآ  ریـسم 
 . دوش تیبرت  طیحم  موسر  بادآ و  هبو 

کی هدرب  هک  رظن  نیا  زا  هن  دراد ،  شحاف  قرف  دازآ  ناسنا  یتسه  تیـصخش و  اـب  هدرب  یتسه  تیـصخش و  هک  تسادـیپ  نیارباـنب ، 
هک هدـش  يروـط  یگدرب  رثا  رد  وا  یگدـنز  هـک  رظن  نـیا  زا  هـکلب  دـنتفگ ،  یم  ناینیـشیپ  زا  يا  هدـع  هکناـنچ  تـسا ؛  رگید  سنج 
هب هدـمآ ،  رابب  تیدوبع  تسپ  قالخا  اب  هتفرگ و  دوخ  هب  ار  یگدـنب  طیحم  گـنر  شنادـجو  راـکفا و  ینورد و  صیخـشت  هاگتـسد 

ساسحا هاگتـسد  تبـسن  نامه  هب  لباقم  رد  هدناود و  هشیر  نکمم  دـح  نیرخآ  ات  شداهن  رد  يربنامرف  تعاطا و  يورین  هک  يروط 
زا هک  یتقو  هدرب  هک  دـید  ناوت  یم  تقد  نیرتمک  اب  اریز  تسا ؛  هدـش  یناوتاـن  نارحب  راـچد  یگدـنز  تمحز  لـمحت  تیلو و  ؤسم 

تسا رومءام  اقآ  فرط 
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تعاطا و نسح  زج  هکنیا  تهج  هب  دـهد ،  یم  ماجنا  نسحا  وحن  هب  یتحاران  ساسحا  نودـب  ار  اسرف  تقاط  راوشد و  سب  ياـهراک 
تیلو ؤسم  هک  یماگنه  تقاطرپ ،  رشب  نیمه  هدرب ،  نیمه  رگا  اما  دسانـش ،  یمن  تیمـسر  هب  ار  يزیچ  دوخ  داهن  رد  يربنامرف  حور 

نانآ لباقم  رد  شمـسج  هکنیا  يارب  هن  دشاب ،  اهراک  نیرتناسآ  هچرگ  تسین ،  هتخاس  يو  زا  يراک  چیه  دوش ،  راذگاو  شدوخ  هب 
 ، نامرف نودب  هاگ  چیه  وا  سفن  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  تساسران ،  بلاطم  هنوگ  نیا  كرد  يارب  لاوحا  همه  رد  شرکف  ناوتان و 

حور اریز  دزاس ؛  راومه  دوخ  هب  ار  یگدنز  نیگنـس  هفیظو  تیلو  ؤسم  تالکـشم  دـناوت  یمن  هدـنامرف  نودـب  هدوبن و  راک  هب  هدامآ 
شرـس يالاب  هدـنامرف  نامرف و  نوچ  دراد و  لماک  طلـست  يو  تیرـشب  قامعا  رب  یـشوگ  هب  هقلح  رکف  ریغ و  زا  يوریپ  يربناـمرف و 

يارب دزاس و  یم  رت  لکشم  شریمض  رد  ار  یساسا  یب  تالکـشم  مسجم و  شرظن  رد  ار  موهوم  ياهرطخ  تیلو  ؤسم  نآ  رد  دشابن 
 . دنک یم  یلاخ  هناش  هفیظو  ماجنا  زا  ددرگن  ور  هبور  يرطخاب  راچد و  يروظحم  هب  هکنیا 

تسا دوهشم  ناهج  رد  زونه  یگدرب  راثآ 

یگدرب نیا  فیطل  رثا  دننک ،  هاگن  لماک  تقد  اب  اهیرـصم  صوصخب  اهیقرـش  مومع  یگدنز  رد  رـضاح  رـصع  رد  هک  یناسک  دـیاش 
هب مدرم  نیا  حور  رد  یموش  رثا  هچ  دیلپ  رامعتـسا  هک  دید  دنهاوخ  یناسآ  هب  درک ،  دنهاوخ  هدهاشم  یبوخ  هباهنآ  داهن  ردار  یناهن 

 . دزاس رت  هدامآ  برغ  رگرامعتسا  لود  یگدرپسرس  یگدنب و  يارب  ار  اهنآ  ات  تسا  هداهن  تعیدو 

راثآ نیا  تقد  لها  نینچمه 
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نیا لیطعت و  یـساسا  تلع  هک  تسادیپ  الماکو  دـننک .  یم  ساسحا  یبوخ  هب  نیمزرـس  نیا  هدـش  لیطعت  ياهراک  رثکا  رد  ار  تلذ 
نودب یتکلمم  يراج  روما  رد  اهتلود  یتح  تسا ؛  موهوم  تاروظحم  اب  ندش  ور  هب  ور  سرت  طقف  عورشم  ياهراک  رد  یتسـس  همه 

تراظن ات  هک  دننک  یم  نامگ  نینچ  اهتموکح  نیا  اریز  دنهدب ؛  ماجنا  ار  یلمع  دنناوت  یمن  ییاکیرماای  یسیلگنا و  راشتـسم  راضحا 
اج همه  كانرطخ  ياهیناماسبان  نیا  روط  نیمه  دش و  دـهاوخن  هتـشادرب  اهنآ  شود  زا  تیلو  ؤسم  راب  دـشابن ،  یجراخ  نیـصصختم 

نیرظان روتسد  هزاجا و  نودب  اهنآ  زا  کی  چیه  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدومن  جاتحم  نیوج  نان  هب  هتفرگ و  ارف  ار  تلود  نادنمراک 
تیلو و ؤسم  هاگتـسد  هکلب  دـنزجاع ،  هفیظو  ماجنا  زا  همه  هکنیا  يارب  هن  دـنناد ،  یمن  رداـق  يراـک  ماـجنا  يارب  ار  دوخ  یجراـخ ، 

تقیقح رد  هدـیدرگ و  مروتم  الماک  يربنامرف  یگدـنب و  ياهگر  هدـش و  لیطعت  ناـشداهن  رد  لالقتـسا  ساـسحا  هاگتـسد  نینچمه 
هدرب هک  تسا  تراقح  ساسحا  یحور و  یگتسکش  نامه  نیا  يدازآ و  سابل  رد  دنناگدرب  هکلب  دنتسین ،  دازآ  يرگنب  بوخ  نوچ 

 . دراد یم  او  یگدرب  تلذ  هب  ار 

زا یگدنز و  هدولآ  طیحم  زا  هکلب  تسین ،  هدرب  یتاذ  تایصوصخ  زا  ندرمـش ،  ریقح  ار  دوخ  يرادنپ و  تسپ  نیا  هک  تسا  یهیدب 
 . تسا هداهن  رشب  نیا  ندرگ  رب  يربنامرف  قوط  هک  هدش  ادیپ  یجراخ  لماوع  هتشر  کی 

یم یتاذ  يورین  هب  اکتا  اب  ملاس و  یگدنز  طیحم  رد  نتفرگ  رارقا  هب  هکلب  دنامب ،  تلذ  نیا  رد  دیاب  هشیمه  هک  تسین  روط  نیا 
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 ، دوش نازیوآ  تخرد  هنت  زا  دنکشب و  ثداوح  داب  راشف  رثا  رد  هک  یتخرد  هخاش  دننام  دبایرد ،  ار  دوخ  تیصخش  لالقتسا و  دناوت 
يدـنمونت تخرد  ماجنارـس  هدروآ  تسد  هب  یلالقتـسا  هدـش و  راد  هشیر  نامز  رورم  اب  هتـشگ و  ناـهنپ  نیمز  لد  رد  نآ  زا  یتمـسق 

داجیا اب  لوا  هکلب  درک ،  ناوتن  جالع  اهتلود  هماـن  بیوصت  اـب  زگره  ار  یحور  تلاـسک  نیا  هک  تسا  نشور  ناـگمه  رب  هدـیدرگ و 
نیا هدرب  داهن  رد  یناور  هاگتـسد  نتخاس  هدامآ  ریمـض و  لخاد  رد  نیون  راـکفا  نداد  شرورپ  اـب  رتملاـس و  طـیحم  رگید و  لـماوع 

 . دومن اوادم  دیاب  ار  هضراع 

راب تلذ  یگدـنز  زا  دروآ و  زاب  یناـسنا  یگدـنز  طـیحم  هب  دازآ  رـشب  دـننام  ار  وا  ناوت  یم  هناـمیکح  شـشوک  نینچ  نیا  رثا  رد  و 
دوخ راتفر  نسح  اب  لوا  هجرد  رد  اریز  داد ؛  ماجنا  ناگدرب  هرابرد  مالـسا  هک  تسا  هنامیرک  لمع  نامه  نیا  داد و  شتاجن  یگدـنب 

فرحنم سفن  دناوتب  هک  هدوبن  يزیچ  يراتفرشوخو  كولس  نسح  زا  رتهب  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یهیدب  تفاتش و  نانآ  ییوجلد  هب 
ار دوخ  تیـصخش  دـبایرد و  ار  دوخ  یتسه  دـناوتب  نآرثا  رد  ات  دـنادرگزاب  يو  هب  ار  هتفر  تسد  زا  راـبتعا  هدومن و  لیدـعت  ار  هدرب 

هکنانچ دزیرگ ،  یمن  يدازآ  زا  رگید  نآ  ندیشچ  اب  ددرگ و  یم  رتنیریش  شماک  رد  لالقتسا  نیریش  معط  هک  تساجنیا  دسانـشب و 
 . دنتخیرگ اکیرمآ  هدش  دازآ  ناگدرب 

لیذ رد  قباس  هک  بیترت  نآ  هب  دیـسر ،  زاجعا  دحات  ناگدرب  هب  تیرـشب  رابتعا  ياطعا  يراتفرـشوخ و  رد  مالـسا  هک  دنناد  یم  همه 
ربمایپ ثیداحا  نآرق و  تایآ 
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یم نایب  نوناق  نیا  یعقاو  يارجا  هرابرد  يرگید  ياه  هنومن  اـجنیا  رد  دـش و  ناـیب  نآ  ياـه  هنومن  زا  يا  هراـپ  مالـسا ،  شخبیدازآ 
 . مینک

هدرب هک  ار  حایر ))  نب  لالب   )) هکناـنچ درک ،  داـجیا  يردارب  هطبار  ناـگدرب ،  برع و  ناـگرزب  زا  يا  هدـع  ناـیم  رد  مالـسا  ربماـیپ 
اب ار  دـیز )) نب  هجراـخ   )) و هزمح ))   )) شیمارگ يومع  اـب  ار  دـیز ))  )) دوـخ هدـنب  و  هحیور ))  نبدـلاخ   )) اـب دوـبن ،  شیب  یهاـیس 

دودـح ات  هک  تبارق  نوخ و  هطبار  دـننام  دوب  يراد  هنماد  لاصتا  هتـشر  کی  عقاو  رد  هنامیکح  لمع  نیا  دـناوخ و  ردارب  رکبوبا )) ))
 . تفر یم  شیپ  ثرا  رد  تکرش 

؛  داد ماجنا  يرت  ناشخرد  مادـقا  داهن و  رتارف  یمدـق  رگید  راب  هدرکن  اـفتکا  زین  هزادـنا  نیا  هب  ریمـض  نشور  ربماـیپ  هکنیا  رت  بیجع 
تـسا یـساسح  عوضوم  کی  جاودزا  عوضوم  هک  تسا  حـضاو  درک ،  دزماـن  دـیز  دوخ ،  هدـنب  يرـسمه  هب  ار  دوخ  همع  رتخد  اریز 

رضاح تقو  چیه  و  دریذپ ،  یم  يرسمه  هب  راختفا  اب  تسا  رتالاب  رتهب و  شدوخ  زا  هک  ار  يدرم  نز ،  اریز  نز .  فرط  زا  صوصخب 
رهوش نیا  هک  دـنک  یم  لایخ  هشیمه  و  دـیامن ،  جاودزا  تسوا  زا  رتمک  بسن  لـصا و  رد  ماـقمو و  هبتر  رد  هک  یـسک  اـب  دوش  یمن 

زا رت  شزرا  اب  بتارم  هب  تشاد  رظن  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  یفده  نکیلو  دهاک  یم  وا  تیـصخش  یگرزب و  زا  تسا و  گنن  يو  يارب 
ندومن ماقم  مه  ناگدرب و  یگدنز  حطس  ندرب  الاب  ملاع و  زا  یگدرب  موهفم  نتخادناربزا  دوب  ترابع  نآ  هدوب و  انعم  نیا 
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 . تفر شیپ  هب  يرگید  مدق  درکن ،  افتکا  هزادنا  نیا  هب  گرزب  ربمایپ  مهزاب  شیرق  هتسجرب  ياهتیصخش  ناگرزب و  اب  نانآ 

دومن و اذگاو  دیز ))  )) دوخ هدنب  هب  دنتشاد  تکرش  نآ  رد  ناگرزب  زا  راصناو  رجاهم  همه  هک  ار  ناناملـسم  زوریپ  شترا  یهدنامرف 
تحت يدازآ  تـمظع  اـب  شترا  دـیاب  ینعی  تـسا ،  رکـشل  هدـنامرف  هماـسا ))   )) شدـنزرف دـش  هتــشک  دـیز  رگا  هـک  درک  شراـفس 

رد دهدب .  ناشن  نایناهج  هب  تیدوبع  یگدرب و  عبنم  نیرتگرزب  رد  ار  يدازآ  هنومن  نیرتزراب  ات  دگنجب  هداز  هدرب  هدرب و  یهدنامرف 
درگ دـیز  یهدـنامرف  ياول  تحت  شترا  نیا  رد  دـندوب  مالـسا  هبتر  یلاع  نابـصنم  بحاص  همه  هک  ربمایپ  نارای  مظعم  هک  یتروص 

قح هکلب  داد ،  ناـگدرب  هب  تیناـسنا  تاواـسم  اـهنت  هن  هناـمیکح ،  رادرک  نیا  اـب  مالـسا  دنمـشوه  ربماـیپ  نیارباـنب ،  دـندوب .  هدـمآ 
رد هک  درب  الاب  اجنآ  ات  ار  تیرـشب  فص  زا  جراخ  هورگ  نیا  دومن و  راذگاو  نانآ  هدهع  هب  زین  ار  ناگدازآ  رب  تسایر  يرادـمامز و 

هدنب رگا  دیونشب ،  ار  تقیقح  دینک و  زاب  ار  اهشوگ  مدرم !  يا  ناه   : )) تفگ تحارـص  هب  نایناهج  هکلب  یمالـسا و  تلم  همه  نایم 
(( . دیربب نامرف  يو  زا  دیاب  دنک  ارجا  امش  نایم  رد  ار  ادخ  نوناق  ات  دوش  رادمامز  امش  رب  یشبح  هرهچ  هایس 

یتح درک ،  اطع  ناگدرب  هب  ار  يرادروشک  ماقم  نیرتگرزب  هنامیکح ،  نامرف  نیا  اب  مالـسا ،  شخبیدازآ  ربمایپ  هک  تسادـیپ  ـالماک 
ینیشناج هب  ار  وا  دوب ،  هدنز  هفیذح  یبا  مالغ  ملاس ))   )) رگا تفگ :  درک و  تیصو  باطخ  نب  رمع  هک  یتقو  شتافو ،  زا  دعب 
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(191  . ) مدرک یم  باختنا  دوخ 

هلءاسمرد لالب  اب  هک  یماگنه  هدـنام ،  راگدای  هب  تسا  نشور  یلیخ  هک  ناگدرب  هب  مارتحا  هرابرد  يرگید  هنومن  رمع  زا  نینچمه  و 
درک نامـسآ  يوس  هب  ور  هدنام  زجاع  شباوج  رد  رمع  دومن و  ضارتعا  وا  هب  یهجو  نیرتدیدش  اب  لالب  دـش و  ور  هب  ور  لاملا  تیب 
يو زا  راک  همه  تشاد و  هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  رمع  هکنآ  لاح  رادـب و  ظوفحم  شنارای  لالب و  رـش  زا  ارم  ایادـخ !  راـب  تفگ :  و 

 . دوب ظوفحم  دوخ  ياج  هب  لالب  مارتحا  مه  زاب  دوب ،  هتخاس 

اهنآ داهن  رد  يدازآ  بالقنا  نتخیگنارب  ناگدرب و  ریمـض  نادـجو و  ندومن  دازآ  اه ،  هنومن  نیا  نداد  ناشن  زا  مالـسا  دوصقم  هتبلا 
نیمـضت نامه  نیا  دـننک و  هبلاطم  ار  دوخ  يدازآ  هدومن و  تیـصخش  ساسحا  دوخ  رد  اـت  میدرک  هراـشا  ثحب  لوارد  هکناـنچ  دوب 

ار مدرم  مزال ،  لیاسو  همه  اب  مالسا  هک  تسا  حیحـص  يرآ  تفرگ .  رظن  رد  ناگدرب  يدازآ  نیمءات  هرابرد  مالـسا  هک  تسا  یعقاو 
هب ناگدرب  هک  دوب  دننام  یب  تیبرت  زا  یتمـسق  زین  یمومع  جیـسب  نیا  دوخ  عقاو  رد  اما  هدومن ،  صیرحت  ناگدرب  نتخاس  دازآ  يارب 

دوب هنادنمدرخ  مادقا  نیمه  رثا  رد  دـنوش و  بایماک  يدازآ  تمعن  زا  دـنناوت  یم  دوخ  نابحاص  دـننام  زین  اهنآ  هک  دـندرب  یپ  یبوخ 
اج نیمه  دندیـسرت و  یمن  شتیلو  ؤسم  زا  هتفریذـپ و  ار  نآ  هنابلطواد  دـش و  یم  رتنوزفا  ناگدرب  رد  يدازآ  هب  لیامت  تعاس  ره  هک 

یم تمحز  نودب  دندوب و  هدش  يدازآ  قحتسم  رگید  اریز  دومن ؛  باتش  يدازآ  ياطعا  رد  مالسا  هک  تسا 
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 . دنیامن ظفح  ار  نآ  دنتسناوت 

کیرحت يدازآ ،  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  مدرم  یکی  هک  تسا  دوجوم  ماـظن  ود  نیا  ناـیم  رد  یگدرب  قرف  هک  دـنناد  یم  ناـگمه 
هتفاتـش اهنآ  يرای  هب  گنردیب  دید  رـضاح  ار  مدرم  بسانم و  ار  طیحم  هک  تقو  ره  دزاس و  یم  هدامآ  ار  مزال  لیاسو  همه  هدومن و 

 . دراذگب مومع  رایتخا  رد  ار  ناگیار  يدازآ  و 

یگدـنز و تالکـشم  دوخ  هب  دوخ  هک  دراذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اـهراک  نآ ،  فـالخ  رب  دـشاب ،  مه  تین  شوخ  هچرگ  يرگید  و 
نارازه هتخیر و  اهنوخ  ات  دوش  یهتنم  نوگانوگ  یعامتجا  يداصتقا و  نینوخ  ياهبالقنا  مایق  هب  هتشابنا و  مه  يور  یعامتجا  دسافم 

زونه هک  يا  هعماج  هب  يرابجا  يدازآ  هتشر  کی  اهبالقنا ،  اه و  هنتف  ندناشن  ورف  يارب  سپس  دننک ،  ادف  ار  دوخ  ناج  هانگ  یب  رـشب 
 . دیامن لیمحت  هدرکن  ادیپ  یتردق  نآ  يرادهگن  يارب 

لـخاد و زا  يدازآ  بسک  يارب  ار  هعماـج  لوا  یگدرب  ياـغلا  هلءاـسم  رد  هک  تسا  نـیا  مالـسا  زیمآ  راـختفا  لـیاضف  زا  یکی  یلب ، 
 . درکن افتکا  یتین  شوخ  هب  اهنت  نلکنیل ))  ماهاربآ   )) دننام دومن و  صیرحت  جراخ 

نآ اب  ماجنارـس  دومن ،  مادـقا  تشادـن  یهاگیاپ  ناگدرب  سوفن  لخاد  رد  زونه  هک  يا  هماـنبیوصت  اـب  اـکیرمآ  رد  نلکنیل ))   )) يرآ
دنک یم  تباـث  هک  تسا  یمکحم  رایـسب  لـیالد  زا  یکی  نیا  دروآ و  تسد  هب  تسناوـتن  تساوـخ  یم  هک  يا  هجیتـن  تمحز ،  همه 

یشیدنا ریخ  اب  هداد و  یم  صیخشت  ار  تیرشب  ياهیرامیب  یبوخ  هچ  هب  هدوب و  انشآ  بلطم  تقیقح  اب  هزادنا  هچ  ات  مالسا 
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هدیـشوک زاجعا  دـح  ات  نارامیب  نیا  يدوبهب  رد  هدرک و  هیهت  زوس  ناسنا  ياهدرد  نیا  جالع  يارب  ار  لیاسو  نیرتهب  دوخ  هناـمیکح 
 . تسا

تیبرت يروط  ار  ناسنا  اهراک ،  نیا  همه  زا  لبق  هداد و  رارق  رشب  رایتخا  رد  ناگیار  تنم و  نودب  ار  تیرشب  ملسم  قوقح  هوالع ،  هب 
تبحم یتسود و  نازیم  يور  ار  همه  دنک و  یم  لابقتـسا  نآ  ندروآ  تسد  هب  تالکـشم  زا  هدـش و  يدازآ  بلطواد  دوخ  هک  هدرک 

يزیرنوخ گنج و  هب  دـننک و  هزیتس  رگیدـکی  اب  هار  نیا  رد  هکنآ  زا  لبق  هک  هدومن  يزیر  یپ  يروط  اهتلم  تاـقبط  ناـیمرد  لـباقتم 
روعـش و عبانم  هک  تسا  زوس  ملاع  هنتف  نامه  نیا  داتفا و  قافتا  اپورا  رد  راوگان  هثداح  نیا  هکنانچ  دنـسر .  یم  فدـه  هب  دـنزادرپب 

بیـصن تسا  نکمم  هک  يدوس  ره  هک  يروط  هب  دراذگ  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  اهتوادع  اه ،  هنیک  هدرک و  کشخ  ار  مدرم  راکفا 
 . ددرگ یم  هابت  لوصح ،  زا  لبق  دوش ،  تیرشب 

نینچ یگدرب  يداو  ناریـسا  هرابرد  ات  تشاداو  ار  مالـسا  هک  یلماع  نیرتگرزب  مینیبب  ات  میدرگرب :  بلطم  لصا  هب  مهزاـب  همتاـخرد 
لاح هب  سپـس  درک و  بیوصت  یجیردت  یلک و  نیناوق  هتـشر  کی  نمـض  رد  ار  ناگدرب  يدازآ  لصا  ارچ  دوب و  هچ  درادرب  یمدـق 

نوناـق تحارـص ،  هب  یگدرب ،  ياـغلا  هراـبرد  تسناوـتن  ارچ  و  دورب ؟  لـیلحت  یگدـنز  ریـسم  رد  هـتفر  هـتفر  اـت  تشاذـگاو  یعیبـط 
؟  دیامن بیوصت  یصوصخب 

برعلا هریزج  رد  دوخ  یلاع  تمه  اب  ار  یگدرب  عبانم  همه  مالسا ،  هک  میتفگ  راصتخا  هب  ار  هتکن  نیا  هتشذگ ،  رد 
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نآ لیـصفت  رد  نونکا  دوب و  گنج  لوصحم  یگدرب  نامه  نآ  دوب و  نوریب  شتردـق  دودـح  زا  هک  عبنم  کی  رگم  دومن ،  کـشخ 
 : مییوگ یم  نخس 

یم هگن  یگدرب  ناونع  هب  ای  ار  گنج  ناریسا  هک  دوب  نیا  یلومعم  هداس و  تداع  کی  زور  نآ  ناشیرپ  هعماجرد  هک  دنناد  یم  همه 
 . دوب نیمه  زور  نآ  هریت  ناهج  هنیرید  مسر  اعقاو  دنتشک و  یم  یعمج  هتسد  ار  همه  ای  دنتشاد و 

هب دوخ  رـشب  فلتخم ،  تالاحرد  هتـسویپ و  مه  هب  ریجنز  ياه  هقلح  دـننام  لوا ،  ناسنا  هب  کیدزن  ات  خـیرات  تاملظ  رد  روط  نیمه 
یم رس  هب  کیرات  یگدنز  نیا  رد  همه  ناهج  مدرم  دمآ ،  مالسا  هک  یتقو  دمآ ،  یم  رامش  هب  تیناسنا  يرورض  مزاول  زا  یکی  دوخ 

زا يا  هدـع  اهگنج  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  هداتفا و  قافتا  نینوخ  ياـهگنج  شنانمـشد  مالـسا و  ناـیم  رد  هاوخاـن  هاوخ و  دـندرب ، 
هدـع کی  يدازآ  هجیتن  رد  دـندش ،  یم  راـتفرگ  یگدرب  تلذ  هب  نیرید  مسر  نیا  ياـضتقم  هب  ریـسا و  نمـشد  تسد  رد  ناناملـسم 

دش و یم  ارجا  زین  نانآ  هرابرد  دوب ،  لومعم  اه  هدرب  هرابرد  هک  یمتس  ملظ و  نآ  دیدرگ و  یم  زابسوه  نمشد  شوختـسد  ناملـسم 
نز کی  زا  یبایماک  رد  یهاگ  تفرگ و  یم  رارق  نانار  توهش  رایتخا  رد  ناگیار  هب  نمادکاپ ،  ناگزیشود  نانز و  سومان  ضرع و 

نیرتکچوک ای  دـشاب و  راک  رد  ینوناق  مسر و  هکنیا  نودـب  دـندرک ،  یم  تکرـش  نآ  ناتـسود  هکلب  هداوناخ و  کـی  نادرم  ریـسا ، 
هک یموصعم  لافطا  اما  و  دوش ،  تاعارماهنآ  هرابرد  تیناسنا  مارتحا 
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دنتشگ یم  هدامآ  هدنیآ  يرادرب  هرهب  يارب  هتفای و  شرورپ  یگدرب ،  هنادرمناوجان  تلذ  نیمه  رد  دندش  یم  راچد  تشونرس  نیا  هب 
.

نـسح زا  اریز  دراذگب .  دازآ  ار  نمـشد  ناریـسا  همه  تسناوت  یمن  مالـسا  زگره  کیرات ،  طیحم  نیا  رد  ساسح ،  تیعقوم  نیا  رد 
نمـشد نینچ  تسد  رد  ار  دوـخ  ناـشیک  مه  ناردارب و  هداوناـخ و  دارفا  هک  یتروـص  رد  تسا ،  رود  هب  هنادـنمدرخریبدتو  تساـیس 

هیلع رب  ار  نمـشد  ناریـسا ،  ندرک  دازآ  اب  دوخ  دـنیبب و  التبم  نوگانوگ  ياهرجز  اسرف و  تقاط  ياه  هجنکـش  راب  ریز  رد  راتفرگ و 
 . دزیگنارب دوخ 

 . تسب راک  هب  نمشد  لباقم  رد  ناوت  یم  هک  تسا  یهار  هناگی  هکلب  نیرت و  هنالداع  لثم  هب  راتفر  دروم ،  نیا  رد  هتبلا 

هدوب ریذپان  بانتجا  يرورض و  رما  کی  مالسا  ردص  رد  یگدرب  هک  دش  نشور  ناگمه  رب  كانبات  تقیقح  نیا  ندش  نشور  اب  سپ 
 ، نمشد راتفر  لباقم  رد  هک  دوب  ریزگان  دریگب و  هدیدان  ار  نآ  تسناوت  یمن  زین  مالسا  تشاد ،  رارصا  نآ  يارجارد  نمـشد  نوچ  و 

 . دنزب لباقتم  مادقا  هب  تسد 

ياضتقم هب  راچان  هب  سپ  دنک ،  لح  تیرشب  عفن  هب  ار  لکشم  نیا  دناوتب  ات  تشادن  طلست  دوخ  نانمـشد  رب  مالـسا  هک  تسا  حضاو 
هار هدرک و  رظن  دـیدجت  یگنج  ناریـسا  اب  دوخ  راتفر  رد  زور  نآ  يایند  رگم  اـت  درک  یم  راـتفر  زیرم  رادـجک و  لاـح  رد  ترورض 

گنج نوناق  رد  مه  مالسا  یشم ،  طخ  نیا  دوجو  اب  دوش و  فرـصنم  یناسنا  دض  يرادرب  هرهب  هنوگ  نیا  زا  دنک و  باختنا  يرگید 
ناریسا هرابرد  مه  و 
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ریـسا يزیرنوخ و  تراغ و  لتق و  زج  دـش ،  یم  عقاو  یمالـسا  ملاع  ریغ  رد  هک  ییاهگنج  زا  هشیمه  تشاد ،  قرف  نارگید  اب  یگنج 
هدرک دوبان  ار  رگید  تلم  تساوخ  یم  یتلم  هک  دیدرگ  یم  رو  هلعـش  نیا  يارب  اهگنج  نیا  دوبن ،  نایم  رد  یفده  رگیدـکی ،  ندرک 

يافطا يارب  طقف  هکنیا  ای  دنک و  ناشمورحم  تیرشب  قوقح  زا  هدومن  تراغ  ار  نارگید  ییاراد  ای  دهدب و  تعـسو  ار  دوخ  ورملق  و 
هب ار  دوخ  يوزاب  تردـق  یـضار و  ار  دوخ  یـصخش  رورغ  ات  تفرگ  یم  تروص  راوخنوخ ،  هدـنامرف  ای  روتاـتکید و  کـی  توهش 

دیدرگ یم  لیدبت  يزوس  نامناخ  گنج  هب  یمارآ ،  هنحـص  یماقتنا ،  توهـش  ندناشن  ورف  يارب  زین  یهاگ  و  دهدب .  ناشن  نارگید 
نشور و  دش .  یم  مرگ  یهاگ  هاگ  دربن ،  ياه  هصرع  دوب ،  رگیدکی  دننام  ابلاغ  هک  لیبق  نیازا  یناسنا  دض  ياهفده  ریاس  يارب  ای  و 

ای یقح و  هدـیقع  هیلع  رب  هک  دوبن  نیا  يارب  دـندش  یم  راتفرگ  یگدرب  تلذ  هب  فرط  ره  زا  هک  یناریـسا  اـهراد  ریگ و  نیا  رد  تسا 
طقف هکلب  دوب ،  رت  تسپ  زوریپ  نارگتراغ  زا  ناشراکفا  قالخا و  حطـس  هک  دوبن  نیا  يارب  زین  و  دـندوب .  هدرک  مایق  یـشزرا  اـب  مارم 
هنوگ چیه  اهگنج  نیا  رد  زین  و  دندش .  یم  نمشد  بولغم  گنج ،  نادیم  رد  دنتـشاد و  يرتمک  يوزاب  روز و  هک  دوب  نیا  ناشمرج 

هانپ و یب  نانز  هناـمحر  یب  راتـشک  اهرهـش و  یناریو  سوماـن و  ضرع و  مارتحا  کـته  زا  دـناوتب  هک  تشادـن  دوجو  ینوناـق  مظن و 
هانگ و یب  ناکدوک 
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 . دیامن يریگولج  زجاع ،  ناریپ 

 . ددرگ عقاو  یناسنا ،  یلاع  فده  ای  یتباث و  هدیقع  تفر  شیپ  هار  رد  هکنیا  نودب  اهگنج  نیا  راب  تقر  عضو  زا  يا  همش  دوب  نیا 

ار اهگنج  همه  یمومع ،  سب  شتآ  نالعا  اب  لـطاب و  ار  اـهیناماسبان  نیا  همه  دـمآ و  مالـسا  ناـفوت ،  بـالقنا و  زا  رپ  ناـمز  نیا  رد 
رد هک  ار  یبوشآ  هنتف و  ای  دنک و  رود  نیملـسم  نیمزرـس  زا  ار  ینمـشد  ای  هدوب و  ادـخ  هار  رد  داهج  هک  ار  یگنج  رگم  درک  میرحت 
هار رد  دـینک  راکیپ  ناناملـسم !  هورگ  يا   : )) دـیوگ یم  نآرق  دـناشنب .  ورف  هدـیدرگ  یناماسبان  بجوم  هدـمآ و  دوجوب  اهنآ  هلخاد 

(192 (( . ) درادن تسود  ار  ناراکزواجت  ادخ  هک  دییامنن  زواجت  ادخ  دودح  زا  دنراد و  گنجرس  امش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ 

(193 (( . ) ددرگ مکحم  تباث و  ادخ  يارب  نید  همه  دوشن و  ثداح  بوشآ  هنتف و  ات  دیگنجب  نانمشد  اب   : )) دیامرف یم  زین  و 

 : دیوگ یم  نآرق  دنک .  یمن  روبجم  دوخ  نتفریذپ  هب  ار  یسک  زگره  هک  تسا  يزیمآ  تملاسم  توعد  عون  کی  مالسا  نیاربانب ، 

 (( . تسا هدیدرگ  صخـشم  رگیدکی  زا  تملظ  رون و  ادـیپ و  رود  زا  ههاریب  هار و  اریز  تسین ؛  يرابجا  هنوگ  چـیه  نید ،  نیا  رد  ))
(194)

مالسا هک  دنک  یم  تباث  یبوخ  هب  تسا و  ریذپان  راکنا  لیلد  کی  دوخ ،  نید  رد  مالسا  ملاع  رد  نایحیسم  نایدوهی و  ندنام  یقاب  و 
؛  دنوش تیاده  قح  نید  هب  مدرم  رگا  سپ  تسا ،  هدرکن  راداو  دوخ  نتفریذپ  هب  ریشمش  روز  اب  ار  یسک  نونکات 
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ار یناملـسم  هن  زور  نآ  رد  دنک ،  یمن  شنرک  یتلم  هب  رابجا  هب  یتلم  چیه  دنام و  یمن  یقاب  یگنج  رگید  دنریذپب ،  ار  مالـسا  ینعی 
 . ینمادکاپ اوقت و  هب  رگم  دوب  دهاوخ  يرترب  تلیضف و  برع ،  رب  ار  یمجعای  مجعرب و  ار  یبرع  هن  زایتما و  رگید  ناملسم  رب 

هدیقع ره  زا  مالـسا  هکنیا  نامیا  اب  درادهگن ،  ار  دوخ  نامیا  هدیقع و  نآ ،  ماظن  هیاس  رد  دهاوخب  دریذـپن و  ار  مالـسا  یـسک  رگا  و 
رد طقف  هکلب  دوب  دـهاوخن  وا  رب  يراـشف  راـبجا و  هنوگ  چـیه  مالـسا  بناـج  زا  تسا و  زاـب  يو  يور  هب  هار  نیا  مهزاـب  تسا ،  رتهب 

زجاع شتیامح  زا  ناناملـسم  هک  تقو  ره  دـهدب و  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  و  هیزج )   ) دزادرپب تایلام  دـیاب  مالـسا ،  تیاـمح  لـباقم 
 ، دیامن يراددوخ  تایلام ،  نتخادرپ  مالـسا و  نتفریذپ  زا  یـسک  رگا  یلب ،  دش ،  دهاوخ  لطاب  دوخ  هب  دوخ  تایلام ،  نیا  دـننامب ، 

تملاسم توعد  نیا  دـنهاوخ  یمن  زگره  هک  دریگ  یم  رارق  مالـسا  تخـسرس  نیفلاـخم  نانمـشد و  فص  رد  اـعبط  تروص  نیا  رد 
ار یمدرم  هدرک و  شوماخ  ار  نازورف  رتخا  نیا  دـنهاوخ  یم  دوخ  يدام  يورین  اب  هشیمه  اهنآ  هکلب  دـیامن ،  تفرـشیپ  یمومع  زیمآ 
زا دـعب  نکیلو  دـناد  یم  مزال  ار  گنج  مالـسا  تروص  نیا  رد  طقف  دـنراد ،  زاب  دوخ  فدـه  هب  ندیـسر  زا  دـنتیاده ،  بلطواد  هک 
یم لماک  تصرف  وا  هب  يزیرنوخ  زا  يریگولج  سوفن و  ظفح  ساـپ  هب  هدرک و  تحیـصن  ار  نمـشد  هناـمیکح  ياهزردـنا  اـب  هکنآ 

توعد ناهج  طاقن  رد  هلیسو  نیدب  دهد و 

شسرپ  82www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 315زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


 : دیوگ یم  مالسا  ربمایپ  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  نآرق  دزاس ،  یم  راکشآ  ار  دوخ 

(195 (( . ) راپسب ادخ  هب  ار  دوخ  باتش و  ناشلابقتسا  هب  اهنآ  زا  رتدوز  وت  دنیایب ،  تیوس  هب  میلست  يارب  مدرم  رگا  ))

زا تقو  چیه  هدوبن و  راوتسا  نارگید  ندرک  رامعتسا  ییاشگروشک و  توهش ،  ساسا  رب  زگره  هک  یمالـسا  گنج  يانعم  تسا  نیا 
هدوب و ادخ  هار  رد  داهج  طقف  گنج  نیا  اریز  دریگ ؛  یمن  ماهلا  روتاتکید ،  ناطلس  کی  رکف  زا  ای  یگنج و  هدنامرف  کی  ینارسوه 

رـشب تیاده  زا  هدش و  نارحب  راچد  تملاسم ،  لیاسو  همه  هک  یتقو  مه  نآ  دریگ ،  یم  ماجنا  تیرـشب  ناوراک  ییامنهار  روظنم  هب 
تیـصو رد  مالـسا  شخبیدازآ  ربمایپ  هک  تسه  یطیارـش  گنج  يارب  مهزاب  هنامیکح ،  ياهینیب  شیپ  نیا  دوجو  اـب  دـنامب و  زجاـع 

 : دیوگ یم  تسا  هدومرف  نایب  دوخ 

هب ریوزت  هلیح و  دینک ،  هزرابم  هنادرم  داهج ،  نادیم  رد  دیگنجب ،  دنرفاک  ناهج  دنوادخ  هب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  رد  ادـخ و  مان  هب 
هتخانـش شک  زجاع  ناهج  رد  ات  دیـشکن  ار  ناکدوک  دیربن ،  ار  یـسک  غامد  شوگ و  دینکن و  هراپ  هراپ  ار  ناگتـشک  دـیدنبن و  راک 

هب ندومن  زواجت  مدرم و  ياه  هناخ  اهرهش و  ندرک  ناریو  تسا ،  مارح  یماظن  ریغ  صاخـشا  نتـشک  مالـسا  نوناق  رد  اریز  دیوشن ؛ 
يادخ اریز  دـشاب ؛  یمن  دازآ  داسف  رـش و  نتخیگنارب  يزوریپ و  توهـش  نوناق ،  نیا  رد  زین  تسین و  زیاج  نارگید  سومان  ضرع و 

 . درادن تسود  ار  ناهاوخ  داسف  اناوت 

بادآ و نیا  همه  ناناملسم  يرآ ، 
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ینمشد نامه  دندش ؛  زوریپ  نمشد  هاپس  رب  هک  یماگنه  یبیلص  ياهگنجرد  یتح  دندرک ،  یم  تاعارم  اهگنج  رد  ار  هنابیجن  موسر 
 ، هدومن زواجت  یصقا  دجـسم  رب  دوب و  هدیرد  ار  ناناملـسم  مارتحا  هدرپ  هداد و  نالوج  هنابدا  یب  نادیم ،  نیمه  رد  شیپ  یکدنا  هک 

دوب هتخاس  يراج  اهرهن  عافد  یب  مدرم  نوخ  زا  ماع و  لتق  دندوب ،  ادخ  ناگدنهانپ  تقیقح  رد  هک  ار  سدقم  ناکم  نآ  ناگدـنهانپ 
.

لثم هب  هلماعم  هزاجا  مالـسا  فرط  زا  هک  یتروص  رد  دـنتفرگن ،  ماقتنا  ینمـشد  نینچ  زا  دـندش ،  زوریپ  هک  یماـگنه  ناناملـسم  اـما 
(196 (( . ) دینک راتفر  وا  اب  شراتفر  دننامب  دیناوت  یم  مه  امش  دیامن ،  زواجت  امش  رب  هک  یسک  ره   : )) دیوگ یم  نآرق  دنتشاد ، 

رـصع رد  یتح  دنزجاع ،  نآ  هب  ندیـسر  زا  ناهج  رد  نارگید  اعقاو  هک  دنتـشاد  رظن  رد  ار  يرت  یلاع  دصقم  هشیمه  ناناملـسم  یلو 
 . نارگید اب  نیملسم  یگنج  طیارش  اهفده و  یساسا  قرف  دوب  نیا  زورما .  ندمت  ناشخرد 

دزاس یم  نشور  الماک  ار  گنج  ناریـسا  عضو  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  هیآ  کی  طقف  تسا  هراشا  هب  مزال  اجنیا  رد  هک  ییاهزیچ  زا 
 : دیوگ یم  ، 

 ، دـیهدب ماجنا  اهنآ  هرابرد  ار  لمع  ود  زا  یکی  سب ،  شتآ  مالعا  زا  سپ  دوش و  شوماخ  گنج  شتآ  اـت  دـیرادهگن  ار  ناریـسا  ))
(197 (( . ) دیزاس اهر  ادف  نتفرگ  لباقم  رد  ای  دینک و  ناشدازآ  هنادرمناوج  هدومن  ناسحاای 

زا طقف  هکلب  ددرگ ،  یمئاد  نوناـق  تیرـشب  هعماـج  يادرف  يارب  اداـبم  هک  هدرکن  هراـشا  یگدرب  عوضوم  هب  الـصا  هیآ  نیا  مینیب  یم 
دازآ نتفرگ و  هیدف 
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ياج همهرد  هدنیآ و  رددناوت  یم  رشب  و  تسا .  هدوب  ماود  لباق  نوناق  ود  ره  نآرق ،  رظن  زا  اریز  هتفگ ؛  نخـس  شاداپ  نودب  ندرک 
 . دنک لح  اهنآ  هلیسوبار  یگنج  ناریسا  لکشم  ملاع ، 

؛  دنتخانش تیمسر  هب  ار  یگدرب  لصا  هک  دوب  ریذپان  جالع  ياهراشف  نیمه  رثا  رد  لوا  زور  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نشور  ملـسم و 
اهناملسم دوب و  یلقتسم  نوناق  کی  مالسا  رد  یگدرب  هکنیا  هن  دننک ،  یلاخ  هناش  نآ  زا  دنتـسناوت  یمن  یهجو  چیه  هب  زور  نآ  اریز 

 . دندرک یم  لمع  نآ  هب  ریزگان  ، 

ره اـج و  ره  هکلب  دـنیامن ،  љX јي تلذ ب ار ب ناریـسا  هشیمه  هک  دوبن  نیا  مالـسا  راعـش  مه  زاب  اـهراشف  نیا  دوجو  اـب 
 . تشاذگ دازآ  ار  اهنآ  درک ،  لصاح  نانیمطا  هک  تقو 

تفرگ و هیدف  نارجن ،  ياراصن  زا  و  درک .  دازآ  طرش  دیق و  نودب  ار  ردب  گنج  نیکرشم  ناریـسا  مالـسا ،  گرزب  ربمایپ  مینیب  یم 
یماگنه ددرگ .  تیرشب  ناوراک  رالاس  هلفاق  یخیرات و  هتسجرب  دهاش  کی  هدنیآ  رد  مالسا  هکنیا  يارب  داتسرف ،  زاب  ار  اهنآ  ناریسا 

یلاـع هجرد  هب  تسا  رداـق  دوخ  تاوهـش  لرتـنک  يارب  هتـشادرب و  تسد  دوـخ  ناـکاین  یثوروـم  هدوتـسان  رادرک  زا  هداز  یمدآ  هک 
دروم رـشب  نیا  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دزاـس ،  دوخ  راعـش  ار  یگنادرم  نیا  زین  گـنج  ياهنادـیم  رد  یتـح  ددرگ و  رختفم  تیناـسنا 

هب ور  هنامیرک  لمع  نیا  اب  دندش  یم  راتفرگ  اهناملسم  تسد  رد  هک  یناریـسا  هوالع  هب  و  دریگ .  یم  رارق  مالـسا  شریذپ  نیـسحت و 
 . میدرک نایب  هتشذگ  رد  هکنانچ  دندوب ،  ور 
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 . دوب زاب  نانآ  يور  هب  يدازآ  هچیرد  مئاد  هکلب  دندوبن ،  باذع  هجنکش و  تلذ  راتفرگ  هاگ  چیه  و 

زین يراتفرگ  نیا  زا  لبق  هچ  رگا  دـندش ،  یم  دازآ  دـندید ،  یم  اناوت  يدازآ  تالکـشم  لباقم  رد  ار  دوخ  دنتـساوخ و  یم  تقو  ره 
یم ناناملسم  گنج  هب  ار  اهنآ  زور  نآ  ناریا  مور و  يرامعتـسا  ياهتلود  هک  دندوب  یناگدرب  زا  بلغا  هکلب  دندوبن ،  دازآ  ناشرثکا 

 . دنداتسرف

مالـسا دالب  زا  جراخ  رد  هک  یگراچیب  یتسپ و  لاح  زا  ار  اهنآ  زین  یگدرب  نامز  رد  یتح  هدرمـش  مرتحم  هشیمه  مالـسا  ار  نانز  اـما 
يوخ تاقوا  بلغا  هکنانچ  دادـن ؛  رارق  سومان  نارگتراغ  سرتسد  رد  ناـگیار  هب  ار  ناـنآ  سوماـن  ضرعو و  دروآ  نوریب  دـندوب ، 

هک يروط  هب  داد ،  رارق  دوـخ  ناـبحاص  صوـصخم  ار  هدرب  ناـنز  مالـسا  هکلب  دوـب ،  نینچ  یمالـسا  ریغ  ياـهگنج  رد  ناـیوجگنج 
دوخ يالوم  زا  هک  يزینک  ره  هوالع  هب  دومن و  تاعارم  اـهنآ  هراـبرد  ار  هبتاـکم  نوناـق  زین  و  دنـشاب .  هتـشادن  فرـصت  قح  نارگید 

تبحم ياهـشرافس  زا  ور و  هب  ور  مالـسا  هنامیرک  راتفر  اب  مئاد  نانز ،  يرآ  تخاس ،  دازآ  ار  شدنزرف  دوخ و  دـش ،  دـنزرف  ياراد 
 . دندیدرگ دنم  هرهب  شخبیدازآ  ربمایپ  زیمآ 

لـصا اب  مالـسا  زگره  نیاربانب ،  تسا .  تیرـشب  خـیرات  ناـشخرد  تاحفـص  زا  یکی  دوخ  هک  مالـسا  رد  یگدرب  ناتـساد  تسا  نیا 
مامت هدیـشوک و  ناگدرب  يدازآ  رد  نوگانوگ  لیاسو  اب  تقو  همه  اج و  همه  هک  میدـید  هکنیا  لیلد  هب  تسا ،  هدوبن  قفاوم  یگدرب 

یشورف رشب  هرابود  ات  دومن  کشخ  ملاع ،  رد  ار  یگدرب  عبانم 
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لاح رد  هک  دوب  نیا  نآ  تشادن و  يا  هراچ  شنتفریذپ  زجب  مالـسا  هک  دنام  یترورـض  نایم  نیا  رد  طقف  ددرگنرب و  عامتجا  ملاع  هب 
اهتلود و هب  بلغا  هکلب  تشادـن ،  صاصتخا  مالـسا  ملاع  هب  اهنت  یگدرب  اریز  دـنکب ؛  لثم  هب  هلماعم  شنانمـشد  اب  دوب  راچان  گـنج 

ياه هجنکش  اب  دندرک و  یم  راداو  یگدرب  هب  ار  ناناملسم  ناریـسا  اهنآ  دندوب و  نوریب  نآ  طلـست  طیحم  زا  هک  دوب  طوبرم  ییاهتلم 
اهتلم نیااب  هک  دوب  راچان  دروم  نیا  رد  نکیلو  دوب  فلاخم  یگدرب  لوصا  اب  لوا  زا  مالـسا  هچ  رگا  دنتخاس  یم  بذعم  یناسنا  دـض 

 . دیامن راتفر  اهنآ  دوخ  دننام 

اب راچان  هب  دنک ،  مالعا  ینوناق  ریغ  ایند  رد  ار  یگنج  لوصحم  نیا  تسناوتن  درب و  رـس  هب  ینارگن  لاح  رد  یتدم  مالـسا  روط  نیمه 
دـهدب و همتاخ  اهیناماسبان  نیا  هب  ملاع  هک  دوش  ادـیپ  یبسانم  تصرف  دـسر و  ارف  یتقو  رگم  ات  درک  یم  راتفر  زیرم  رادـجک و  عضو 
اب تسا  هتفریذپ  يراچان  يور  زا  مالسا  هک  یگدرب  عبنم  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  هداد و  رگیدکی  هب  يردارب  داحتا و  تسد  اهتلم  همه 

 . دنیامن يراکمه  رگیدکی 

یم رب  دوخ  یمومع  نوناق  هب  گنردـیب  مالـسا  دـیآ  دوجو  هب  ناـهج  رد  یمومع  داـحتا  نیا  هک  یتعاـس  نیتسخن  رد  نیقی  روط  هب  و 
نوناق نآ  تسا و  هدرک  بیوصت  ار  نآ  دـنامب ،  نخـس  لاجم  ار  نارظن  هتوک  هکنیا  نودـب  لماک و  تحارـص  تردـق و  اب  هک  ددرگ 

 (( . تساهتلم همه  ملسم  قح  تاواسم  همه و  يارب  يدازآ   : )) هک تسا  نیا 

ریغ زا  هک  یگدرب  زا  تمسق  نآ  اما 
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رد يدزد  رـشب  یـشورف و  مدآ  قیرط  زا  هدـش و  هدـید  ناناملـسم  نایم  رد  راگزور  زا  یناـمز  هدـمآ و  دوجو  هب  ینید  ياـهگنج  هار 
 ، یگدرب هنوگ  نیا  الوصا  ماظن ،  نیا  رد  اریز  درادن ؛  یگتسب  مالسا  هب  هجو  چیه  هب  دوب . . .  هتـشگ  لومعم  یـشورف  هدرب  ياهرازاب 

 . دوبن زیاج 

نآ هب  ار  زورما  رـسدوخ  ياهروتاتکید  شکرـس و  نارادـمامز  هک  تسا  نیا  دـننام  مالـسا  هب  یگدرب  گـنر  نیا  نداد  تبـسن  یلب ، 
اج و همه  رد  ار  دوخ  موش  دصاقم  دنرادن و  غیرد  یتیانج  عون  ره  نداد  ماجنا  زا  مالسا ،  هب  یگتسبمه  هیاس  رد  هک  دنهد  یم  تبسن 

 . دنتسین ناملسم  هورگ  ود  نیا  زا  کی  چیه  هک  تفگدیاب  احیرص  دنزاس ،  یم  رادومن  نوناق ،  سابل  رد  تقو  همه  رد 

 : میهدب رکذت  یگدرب  هرابرد  ار  ساسح  هتکندنچ  هک  تسا  مزال  همتاخ ،  رد 

 ، دیامن راداو  ار  اهنآ  نارگید ،  ندرک  رامعتـسا  توهـش  راشف  زج  هکنیا  نودب  اهتلم  ریاس  نایم  رد  یگدرب  عبانم  هک  مینادب  دیاب   - 1
هدومن ریسا  ار  رگید  داژن  يداژن  رگید و  تلم  یتلم  یشورف ،  مدآ  توهش  زج  یفده  هنوگ  چیه  نتـشاد  نودب  اسب !  يا  دوب .  ناوارف 
راتفرگ زوس  نامناخ  يالب  نیا  تلذ  هب  مدرم  زا  يا  هتـسد  یگنـسرگ ،  رقف و  تلع  هب  یهاگو  داهن .  یم  شندرگ  رب  یگدرب  قوط  و 

ریاس شورف و  دیرخ و  هب  لویت  ياهماظن  رد  هرخ  الاب  دنتشگ و  یم  ریـسا  هدوب و  دازردام  هدنب  ثرا ،  هار  زا  زین  یهورگ  دندش و  یم 
 . دندش یم  همیمض  یتعارز  كالما  ياهلاقتنا 

رگراک هک  يرشب 
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هک مینادب  دیاب  نینچمه  و  دمآ .  یم  دوجو  هب  یـصوصخم  یگدرب  عون  کی  دـش و  یم  شورف  دـیرخ و  نازرواشک )   ) دوب زرواشک 
نآ ندرب  نیب  زا  يارب  و  دوب .  نوریب  شتردق  طیحم  زا  هک  مه  نآ  یگنج و  عبنم  زج  درک  مالعا  ینوناق  ریغار  عبانم  نیا  همه  مالـسا 
هب ناـهجرد  سب ، ))  یگدرب   )) نوناـقدوخ هبدوخ  هدـش و  هتـشادربراشف  نیا  هک  دـسرارف  يزور  اـت  درک  شلوبق  یتـقوم  راـچان  هب  ، 

 . دیآردارجا هلحرم 

 ، ددرگ نآ  داجیا  ثعاب  هک  یترورـض  راشف و  هنوگ  چـیه  نکیلو  دوب  ناوارف  یگدرب  لیاسو  هکنیا  اب  اپورا  رد  هک  مینادـب  دـیاب   - 2
يراشف عون  کی  هکلب  دوبن ،  رایتخا  يور  زا  دیـسر ،  بیوصت  هب  یگدرب  ياـغلا  نوناـق  هک  يزور  فصو ،  نیا  اـب  تشادـن و  دوجو 
تادیاع هک  دش  مالعا  ینوناقریغ  اپورا  رد  یگدرب  يزور  دـنیوگ :  یم  اپورا  ناگدنـسیون  اریز  دـیدرگ ؛  رکف  نیا  شیادـیپ  بجوم 

هب اپورا  یگدرب  تلود  رگید ،  ترابع  هب  و  دـیدرگ .  شجراخم  زا  رتمک  یگدرب  زا  لصاح  دـمآرد  تفر و  یم  فعـض  هب  ور  نآ ، 
 . دش نوگنرس  هجدوب  رسک  تلع 

هدیسر نایاپ  هب  نانآ ،  دوجو  رد  راک  هب  لیامت  یمـسج و  ناوت  رگید  هک  دندوب  هدید  اهراشف  یگدنز ،  رد  اپورا  ناگدرب  هک  سب  زا 
یگدرب ياغلا  نیاربانب ،  دوب .  هدش  ناشدـمآرد  زا  شیب  اهنآ  ندرک  هرادا  جراخم  جـیردت  هب  نارحب ،  نیا  رثا  رد  هک  يروط  هب  دوب ، 

 . تسا راوتسا  نایز  دوس و  هیاپرب  هشیمه  هک  هدوب  يداصقا  هبساحم  کی  اپورا  رد 

یناسنا يانعم  هنوگ  چیه  تروص ،  نیا  رد  سپ 
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هب يدازآ  نیا  شتاعارم ،  اـب  اـت  درک  ادـیپ  رـشب  سنج  مارتحا  هب  هراـشا  نیرتکچوک  نآ  رد  ناوتب  هک  تشادـن  دوجو  يدازآ  نیا  رد 
 . دیایب دوجو 

يدازآ بسک  يارب  هورگ  نیا  نایم  رد  یپرد  یپ  ياهبالقنا  ییادـتبا  لیاسو  نادـقف  یگدـنز و  ياهراشف  رثا  رد  هک  سب  زا  هوالعب ، 
ناـبیرگ زا  تسد  یگداـس  نیا  هب  اـپورا  مهزاـب  نیا ،  دوجو  اـب  تخاـس و  نکمم  ریغ  ار  هایـس  میژر  نیا  همادا  هک  تسویپ  عوـقو  هب 

زا داد و  رییغت  ار  یگدرب  گنر  هزات ،  گـنرین  اـب  هکلب  تشاذـگن  اـهنآ  راـیتخا  رد  ناـگیار  ار  يدازآ  اـهنت  هن  تشادـن ،  رب  ناـگدرب 
تاعطق عبات  مادقا ،  نیا  زا  سپ  دـندوب و  یـصخش  هدرب  لوا  هک  بیترت  نیا  هب  دومن ؛  لیدـبت  یمومع  یگدرب  هب  یـصوصخ  یگدرب 

قح سک  چیه  تفرگ و  یم  ماجنا  نیمز  شورف  دیرخ و  همیمـض  هب  اهنآ  شورف  دیرخ و  هک  يروط  هب  دندیدرگ ،  یتعارز  ياهنیمز 
يرارف و هدرب  ناونع  تحت  تفر ،  یم  نوریب  دوخ  صوصخم  طیحم  زا  یسک  انایحا  رگا  و  دیامن .  زواجت  دوخ  طیحم  زا  هک  تشادن 

غاد هتخادگ  ياهنهآ  اب  ار  نایرارف  ندب  دـنریگب ،  تربع  نارگید  هکنیا  يارب  دـیدرگ و  یم  بلج  هتـسب  اپ  تسد و  نوناق ،  روز و  اب 
 . دش هتخانش  ینوناق  ریغ  هسنارف  ریبک  بالقنا  رد  مهدجه  نرق  ات  تشاد  همادا  روط  نیمه  یگدرب  گنر  نیا  دندرک و  یم 

نایاپ یگدرب  رمع  هب  اپورا  رد  هسنارف  ریبک  بالقنا  ارهاظ  هک  تسا  تسرد  اریز  دـبیرفب ؛  ار  ام  يدازآ ،  ياـهامنرود  نیا  دـیابن   - 3
رد ار  نآ  نلکنیل ))  ماهاربآ   )) نینچمه داد و 
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نیا زا  سپ  اما  دندش ،  قفتم  يرامعتـسا ،  میژر  نیا  ياغلا  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهتلم  ریاس  سپـس  تخانـش و  ینوناقریغ  اکیرمآ 
هحفـص رب  دش ، )) لطاب   )) رهم نونک  ات  تلادع  تسد  مادک  دـیدرگ و  وغل  ملاع  رد  یگدرب  مادـک  دـید  دـیاب  اهـشوج  بنج و  همه 

 . دز یگدرب  نوناق 

 ، دوش یم  نایامن  ملاـع  فارطارد  هظحل  ره  هک  زیگنا  مغ  ثداوح  نیا  ماـن  سپ  هدـش ،  لـطاب  ناـهج  رد  زوس  ناـسنا  میژر  نیا  رگا 
هک ار  یناسنا  دض  راتفر  همه  نآ  و  دراد ؟  مان  هچ  دـهد  یم  ماجنا  یمالـسا  ياهروشک  رد  هسنارف  تلود  هک  ییاهراک  نآ  تسیچ ؟ 

یبونج ياقیرفآ  رد  ار  سیلگنا  هنایـشحو  لامعا  همه  نآ  مان  و  دیمان ؟  هچدـیاب  دراد ،  دوخ  یموب  ناهایـس  اب  زاس  ندـمت  ياکیرمآ 
مورحم زا  ریغ  نآ  یعقاو  موهفم  ایآ  تسا ؟  رگید  تلم  زا  یتلم  يرابجا  تیعبت  يوریپ و  زج  یگدرب  تقیقح  اـیآ  تفگ ؟  دـیاب  هچ 

زا تیناسنا  يداو  نانزهار  روظنم  تیرـشب و  هنحـص  نارگتراغ  دوصقم  ایآ  تسا ؟  تیناسنا  ملـسم  قوقح  زا  رـشب  يا  هدـع  نتخاـس 
يردارب يدازآ و  ناشخرد  ناونع  تحت  ای  یگدرب و  تشز  ناونع  تحت  هاوخ  تسا ؟  یگدرب  زاریغ  هدوتسان  لامعا  نیا  نداد  ماجنا 

 . دوش رادومن  تاواسم  و 

فیدر مهرـس  تشپ  تیرـشب ،  خـیرات  دـیاقع  نیرتکاپان  قیاقح و  نیرت  خـلت  اهنآ  تشپ  رد  هک  مادام  نیگنر  هدـنبیرف  ياهولبات  نیا 
دوخ اب  اج  همه  تقو و  همه  هدربن و  راک  هب  هعدخ  زگره  مالسا  نکیلو  تشاد  دهاوخن  هتشادن و  هعماج  لاح  هب  يا  هدیاف  چیه  هدش 

ینشور و هب  تسا و  گنر  کی  نارگید  اب  و 
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زاب و ناگدرب ،  يدازآ  يارب  هار  تسا ،  نیا  زین  نآ  شیادیپ  تلع  تسا و  یگدرب  نیا  مدرم !  يا  دـیوگ :  یم  تفگ و  یم  هدرپ  یب 
نایناهج ناهج و  هدهع  هب  ریطخ  هفیظو  نیا  اهتلم و  داحتا  ورگ  رد  مکحم  ژد  نیا  ییاهن  حـتف  اما  تسا ،  راومه  یگدرب  ياغلا  قیرط 
تاعارم ار  تیناسنا  نایاپ  یب  هفطاع  هتـشادرب  تسد  نانآ  یگدرب  زا  هتـسب  نایم  هب  یگنادرم  نماد  یگنج ،  ناریـسا  هرابرد  هک  تسا 

 . دنیامنب

اریز درادن ؛  غارس  دوخ  نادجو  رد  یتحارص  نینچ  زگره  مینک ،  یم  یگدنز  نآ  ياهنابیاس  رد  زورما  ام  هک  حور  یب  ندمت  نیا  اما 
ياهولبات هنوگچ  هتخادـنا و  راک  هب  قیاقح  فیرحت  رد  ار  دوخ  تمه  تقو ،  همه  اج و  همه  رد  هنوگچ  هک  تسا  نشور  ناگمه  رب 

اه هزیتس  اه ،  هلیح  اهرکم ،  اهنآ  هدرپ  سپ  رد  هک  یتروص  رد  دنک ،  یم  بصن  تیرشب  ياههاگرذگ  راظنا و  رد  ار  یشوپ  تقیقح 
دادـعت بلغا  هک  ریازجلا  شکارم و  سنوت و  رد  یعمج  هتـسد  ياهراتـشک  نیا  سپ  تسا  نیا  زا  ریغ  رگا  تسا و  هتـشابنا  اه  هنیک  و 

یم ار  دوخ  يدازآ  ملسم  قح  یشکارم ،  یسنوت و  ناسنا  ای  يریازجلا و  رشب  هک  تسا  نیا  زج  تسیچ ؟  دنز  یم  نارازه  هب  رس  اهنآ 
هناشاک هناخ و  رد  هک  دهاوخ  یم  يدازآ  دنک ؟  یگدنز  ناگناگیب ،  تلاخد  نودب  دوخ  دالب  رد  هک  دـهاوخ  یم  يدازآ  دـهاوخ ؟ 

تامحز و هجیتن  زا  و  دنامب ؟  هدنز  دوخ  تباث  هدیقع  اب  و  دیوگب ؟  نخس  يردام  نابز  اب  رایغا ،  مشچ  زا  رود  دوخ 
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 . دیامن رارقرب  يداصتقا  یسایس و  طباور  رگید ،  ياهتلم  اب  ملاع و  اب  هنادازآ  و  دنک ؟  يرادرب  هرهب  دوخ  يارب  دوخ  ششوک  راک و 

مارتحا و کته  تسیچ و  يارب  اهنآ  نتشاد  هگن  نان  بآ و  یب  کیرات  ياهنادنز  رد  ای  ناهانگ و  یب  نیا  راتـشک  هک  دش  مولعم  سپ 
 . دریگ یم  ماهلا  یتیناسنا  هفطاع  مادک  زا  نینج  عون  صیخشت  يارب  رادراب  ناردام  مکش  ندیرد  هانپ و  یب  نانز  سومان  هب  زواجت 

نیا مان  دراد ! !  مان  یقرت  ندـمت و  متـسیب ،  ناشخرد  نرق  سوماق  رد  زورما  تیرـشب  فالخ  لامعا  نیا  هنایـشحو و  راـتفر  نیا  يرآ 
 . تسا تیناسنا  لماک  تاواسم  طسب  هصالخ  يردارب و  يدازآ و  رشن  شناد ،  رصع  دولوم 

نتفرگ رظن  رد  نودب  تشاد و  زاربا  ناگدرب  هرابرد  مالسا  شیپ ،  نرق  هدزیس  هک  ریظن  یب  هنامیرکراتفر  نآ  كولـس و  نسح  نآ  اما 
یگدرب هک  درک  مالعا  نایناهج  هب  المعو  داد  تکرش  یگدنز  نو  ؤش  همه  رد  مادقا و  اهنآ  يدازآ  هب  رـشب  سنج  مارتحا  زج  یفده 
تیربرب شحوت و  یگدنام و  بقع  طاطحنا و  زورما  ندمتم  نادرخ  یب  سوماق  رد  تسا ،  ریذپان  ماود  یضراع و  تقوم  عضو  کی 

 . تسا

و تسا )) ! !  ناتسوپدیفس  صوصخم   : )) دسیون یم  اه  هناخنامهم  اهلته و  رد  رس  ياهولبات  رد  ندمتم  ياکیرمآ  هک  یماگنه  یلب ، 
کی ات  ندمتم  روشک  نیا  رد  هک  یماگنه  نینچمه  و  عونمم )) ! !  ناگس  ناتسوپ و  هایس  دورو   : )) دسیون یم  یمرـش ،  یب  لامک  اب 

 ، دننیب یم  ار  یتسوپ  خرس  ای  هایس و  رفن  کی  تسوپ ،  دیفس  هدع 
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هب ناج  ات  دننز  یم  ردقنآ  دننز .  یم  اپ  كون  اب  دراد  ندب  رد  ناج  ات  هدومن  شنیمز  رب  شقن  هدروآ  موجه  شیوس  هب  مه  اب  یگمه 
حور یب  همسجم  کی  دننام  يرگیـشحو  نیا  رد  تسا  تلم  لامو  ناج  ظفحرومءام  هک  سیلپ  هکنآ  لاح  دنک و  میلـست  نیرفآ  ناج 

تیرشب لوصا  رد  يردارب ،  زا  رظن  عطق  هانپ  یب  نیا  رخآ  هکدهد  یمن  هار  دوخرطاخ  هبزگره  ودنک  یمن  تلاخد  هداتسیااشامت و  هب 
 . تسا نم  نابزمه  شیکمه و  نطومه و  ، 

 ، نیا زجب  تسین و  نانآ  گنرمه  تخب ،  هایـس  هرهچ و  هایـس  رـشب  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  اهیرگیـشحو  نیا  هک  دـنناد  یم  همه  سپ 
هک تسوپ  دیفـس  هزیـشود  کی  هب  هک  درادن  تءارج  يداژن  خرـس  ای  هایـس و  چیه  زاس ،  ندـمت  ياکیرمآ  رد  درادـن .  يرگید  مرج 
هک ییوناب  ای  هزیـشود و  نامه  دوش ،  کیدزن  يو  هب  دوخ ،  هزاـجا  اـب  دـهد  یم  رارق  مومع  سرتسد  رد  ناـگیار  هب  ار  دوخ  سوماـن 

يرشب شزرا  هنوگ  چیه  دوخ  تیصخش  يارب  هدرب و  رس  هب  یکی  اب  تعاسره  دوخ ،  لیم  اب  هدومن و  نارگید  توهـش  يادف  ار  دوخ 
نیرتدنلب نیا  دیآ و  یم  رامـش  هب  یقرت  ندمت و  ناتـسوپدیفس  يارب  یندوشخبان و  مرج  شیوس  هب  ناتـسوپ  هایـس  هاگن  تسین ،  لیاق 

 . تسا هداهن  اپ  شزارف  رب  متسیب  ناشخرد  نرق  نونکات  هک  تسا  ندمت  هلق 

تردـق و زا  دـناد ،  یم  ار  وا  روظنم  رمع  هکنیا  اب  دـنک ،  یم  لتق  هب  دـیدهت  ار  باطخ  نبرمع  یـسوجم ،  هدرب  کی  هک  یماگنه  اما 
شدیعبت ای  سبح و  هدرکن  هدافتسا  شذوفن 
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لطاب شتـسرپ  رد  هدوب و  تسرپ  شتآ  زونه  اریز  تسا ؛  صقان  یـسوجم ،  رـشب  نیا  مالـسا ،  نوناق  رظن  زا  هکنآ  لاـح  دـنک و  یمن 
هجرد ياـهتنم  هـب  رمع  زاـس ،  ندـمت  نوـّیبرغ  رظن  رد  سپ  دـیامن .  يوریپ  نـشور  قـح  زا  دـهاوخ  یمن  زگره  دراد و  رارـصا  دوـخ 

درک ملتق  هب  دیدهت  تسرپ  شتآ  هدنب  نیا  دیوگ  یم  اریز  تسا ؛  شزرااب  هزادنا  نیا  شرظن  رد  رشب  سنج  هک  هدوب  هدیسر  تیشحو 
 ، یمالـسا تختیاپ  رد  دـش و  بکترم  ار  یگرزب  تیانج  تیرـشب  خـیرات  ریـسم  رد  داد و  ماجنا  ار  دوخ  راـک  اـت  متـشاذگ  شدازآ  ، 

 . درک رورت  ار  ناناملسم  ياورنامرف 

سک چیه  مالسا  نوناق  رد  هکنیا  يارب  داد ،  ماجنا  ار  دوخ  دوصقم  ات  تشاذگ  دازآ  ار  وا  رمع  هک  دوب  هچ  يارب  دید  دیاب  نونکا  مه 
 . تسین زیاج  نوناق  نیا  رد  تیانج  زا  لبق  صاصق  رگید ،  ترابع  هب  و  دریگب .  ماقتنا  یسک  زا  مرج ،  باکترا  زا  لبق  دناوت  یمن 

راکش ناتسلگنا ،  دیارج  اه و  همانزور  حالطصا  هب  ای  نتشک و  تیرشب و  ملسم  قوقح  زا  اقیرفآ  ناتـسوپ  هایـس  تیمورحم  ناتـساد  و 
ینوناق قح  هک  ار  دوخ  يدازآ  هدرب ،  دوخ  تیصخش  هب  یپ  هدناسر ،  مه  هب  تءارج  تسوپ  هایس  رشب  نیا  هکنیا  مرج  هب  اهنآ  ندرک 

 . تسا ندمت  دنک ،  یم  هبلاطم  تسا ،  رشب  ره 

ندمت و ناغمرا  متـسیب  ناشخرد  نرق  رد  هدوبن و  نیا  زج  ریبک ،  يایناتیرب  سوماق  رد  تلادع  موهفم  رـشب ،  خـیرات  ریـسم  رد  يرآ ، 
هب انعم  نیمه  دوب و  دهاوخن  نیا  زج  زین  يرای ،  عون 
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ترابع هب  و  دزاس .  رادومن  اهتلم  تسرپرـس  ناهج و  يربهر  رادمچرپ  ار  دوخ  اج  همه  رد  هک  دـهد  یم  هزاجا  راتفرـشوخ ،  ياپورا 
 . دنادب رشب  ناّیلوتم  زا  ار  دوخ  رگید ، 

 ، لثم هب  هلماعم  ناونع  هب  طقف  ار  گنج  ناریـسا  اریز  تسا ؛  شحوت  جرم و  جره و  ماظن  کـی  مالـسا  مدرم ،  هنوگ  نیا  رظن  رد  اـما 
 . یشورف ناسنا  لصا  هب  فارتعا  یگدرب و  ناونع  هب  هن  دومن ،  یم  ریسا 

هب زگره  هدوبن و  راکـش  ناسنا  تقو  چـیه  اریز  تسا ؛  يا  هدوسرف  نوناق  هداتفا و  بقع  ماظن  مالـسا  اعقاو  نارظن ،  هتوک  نیا  رظن  رد 
هب هدرپ  یب  هک  هدیسر  يدح  هب  طاطحنا  يرگیشحو و  رد  هکلب  هدرکن ،  مادقا  تسا ،  هرهچ  هایس  هکنیا  مرج  هب  عافد  یب  رشب  راتـشک 

یسک دیابن  هتشادنرب ،  یمدق  ادخ  نوناق  فالخ  رب  هک  مادام  دشاب ،  یشبح  هایـس  هدرب  کی  امـش  رادمامز  رگا  دیوگ :  یم  شناوریپ 
 . تسادخ نامرف  شنامرف  ینعی  دیامن ؛  یچیپرس  يو  مکح  زا 

 ، مالسا رظن  زا  هدرب  نانز  هرابرد  زین  یکدنا  نیا ،  زا  سپ  دوب و  مالسا  رد  نآ  شیادیپ  یگنوگچ  یگدرب و  لوصا  رد  نخس  اجنیا  ات 
 : مییوگ یم  نخس 

هب هتـشاد و  هگن  دوخ  دزن  دندش  یم  ریـسا  گنج  ياهنادیم  رد  هک  ار  نانز  زا  يا  هدع  دـناوت  یم  هک  هداد  هزاجا  يدرم  ره  هب  مالـسا 
نیا زا  اپورا  هک  یتروص  رد  دنک ،  باختنا  يرـسمه  هب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دناوت  یم  دهاوخب  رگا  و  دـیامن .  هدافتـسا  اهنآ  زا  ییاهنت 

کی دوخ  لایخ  هب  تسا و  رفنتم  لمع 
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رارق مارتحا  یب  ياه  نت  شزرا و  یب  ياهدسج  هدع  کی  یبایماک و  يالاک  طقف  ار  نازینک  هک  تسا  یگدـنرد  تشز و  رادرک  عون 
هک یناتـسرپ  توهـش  نامه  تسین ،  ناتـسرپ  توهـش  ِتوهـش  وید  ندرک  ریـس  زج  یگدنز  رد  اهنآ  هفیظو  هک  يروط  هب  دـهد ،  یم 

 . دنیآ یمن  نوریب  تیناویح  يداو  زا  زگره 

درکن و مالعا  یلم  ناـهج ،  رد  ار  هدرب  ناـنز  هک  تسا  نیا  مالـسا  هاـنگ  نیرتگرزب  اـپورا  مدرم  رظن  رد  هک  تفگ  دـیاب  هدرپ  یب  یلب 
دندش و یم  هدیشک  یتفع  یب  هاگترپ  نیا  هب  رگید  کلامم  رد  ریـسا  نانز  اریز  تخاسن ؛  حابم  ینارتوهـش ،  ره  يارب  ار  اهنآ  سومان 

ظفح روعـش  اهنآ  ناکلام  رگید ،  فرط  زا  دـنا و  هداتفا  رود  هداوناـخ  نوناـک  زا  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تسرپرـس  هکنیا  مرج  هب 
هانپ و یب  هورگ  نیا  هجیتن  رد  دنرگنب ،  نانآ  يوس  هب  تریغ  هدـید  اب  دـنناوت  یمن  زگره  دـننک و  یمن  ساسحا  دوخ  داهن  رد  سومان 

یم تسد  هب  يراشرس  دوس  سومان ،  تراجت  كاپان  هار  زا  هتخاس و  راداو  یتفع  یب  یشورف و  سومان  هب  ار  تیرـشب  ملاع  زا  نوریب 
 . دنروآ

وزج تقو  چیه  ار  انز  هتخانشن و  تیمـسر  هب  ار  یتفع  یب  نیا  زگره  هداتفا ! !  بقع  مالـسا  امـش  لوق  هب  مالـسا  نیا  هناتخبـشوخ  اما 
کیرحت انز  یشورف و  تفع  هدولآ  طیحم  زا  جراخ  عامتجا ،  لیکشتو  ظفح  يارب  ار  مدرم  هشیمه  هدادن و  رارق  دوخ  عامتجا  نیناوق 

هزیرغ تاجایتحا  عفر  سومان و  ظفح  نکسم و  اذغو و  هدرک  صوصخم  اهنآ  ناکلام  هب  ار  هدرب  نانز  اریز  تسا ؛  هدومنن 
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 . تسا هدرک  نغدق  ادیکا  ار  نارگید  يرادرب  هرهب  یمومع و  یبایماک  هتشاذگ و  نانآ  هدهعب  ار  یسنج 

نادجو یتحاران  ناربج  يارب  و  درادن ! !  ار  هنامیرک  راتفر  هنوگ  نیا  ندید  تقاط  زگره  ییاپورا ! !  هفطاعرپ  كاپ و  ریمـض  نکیلو 
مه زونه  تسا و  هتخانش  تیمسر  هب  اج  همه  ار  یشورف  سومان  لوصا  هتشاذگ و  دازآ  دوخ  طیحم  رد  ار  یشورف  تفع  انز و  دوخ ، 
یم نآ  نتخاس  ینوناق  رد  هدومن و  جیورت  ار  یـسومان  یب  انز و  دسر ،  یم  نآ  هب  ییاپورا  نارادم  رامعتـسا  ياپ  هک  يروشک  ره  رد 

ار یگدرب  تقیقح  تیهام و  دناوت  یم  مان ،  رییغت  امـش  هدیقع  هب  ایآ  هک  دیـسرپ  دیاب  زورما  نازاس  ندـمت  زا  نیاربانب  سپ  دنـشوک ، 
؟  دنک ضوع 

رد راچان  هب  و  دنزب ؟  ینارتوهش  ره  هنیـس  رب  در  تسد  دناوتن  ینز  چیه  هک  تسه  نیا  زج  یمارتحا  یـشورف ،  سومان  انز و  يارب  ایآ 
يارب زج  ار  وا  سک  چـیه  يا ،  هعماـج  نینچ  رد  دوش و  میلـست  دـیاب  ترطف ،  تسپ  ناتـسرپ  توهـش  موش  ياـه  هتـساوخ  همه  ربارب 

هک توهـش  وید  یگتـسخ  عفر  يارب  طقف  اما  دهاوخ ؟  یم  ارچ  دـهاوخ ،  یمن  يزور  هبت  یتخبدـب و  بالجنم  نیرت  تسپ  هب  نداتفا 
 . دنک یمن  تیاده  ار  نآ  یتیرشب  حور  هنوگ  چیه  هتفرگن و  ماهلا  تیناسنا  هفطاع  زا  زگره 

طباور راتفر و  نسح  نآ  اب  تسادـیپ ،  رود  زا  اپورا  طیحم  رد  هک  ینطاب  يرهاظ و  یکاپان  نیا  ایآ  هک  دومن  يرواد  دـیاب  فاصنا  اب 
تشاد دوجو  نانآ  نیکلام  هدرب و  نانز  نایم  رد  مالسا  ماظن  رد  هک  یناسنا 
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؟  تسا هدرک  عیاض  روط  نیا  ار  شسومان  یناملسم ،  مادک  نونکات  تسا ؟  ناسکی  مه  اب  ، 

تفگ یم  تقو  همه  نشور  نایب  اب  تسا ،  هدربن  راک  هب  بیرف  هعدخ و  زگره  هتشاد و  نایب  تحارص  مدرم  اب  دوخاب و  هشیمه  مالسا 
دنناگدرب زین  هدش  ریسا  نانز  نیا  تسا و  نیا  یگدرب  دودح  دیا !  هتفرگ  وخ  یـشورف  ناسنا  یگدرب و  هب  هک  يرـشب  يا  مدرم !  يا  ، 

 . دیامن زواجت  دیابن  دودح  نیا  زا  اهنآ  اب  راتفر  و 

تقو و همه  هکلب  تسا ،  تیناسنا  هدـنیآ  يوربآ  راوازـس  عضو  نیا  هدوب و  یمئاد  تیرـشب  يارب  میژر  نیا  هک  هتفگن  هاـگ  چـیه  اـما 
ناریـسا دوش و  دـحتم  نآ  هیلع  رب  دـهاوخب  رـشب  تقو  ره  تسا ،  یگنج  ترورـض  عوـن  کـی  یگدرب  میژر  هک  تفگ  یم  اـج  همه 
تحارص نیا  مه  زونه  زورما ،  دیلپ  ندمت  هک  تفگ  دیاب  اورپ  یب  هنافسءاتم  اما  دسر ،  یم  نایاپ  هب  دریگن  یگدرب  تلذ  هب  ار  گنج 

هتـشاذگن یگدرب  ار  سومان  میرح  هب  زواجت  انز و  مان  هدروآ ،  راشف  دوخ  هب  هک  یلیخ  هکلب  تسا ،  هدرکن  ساسحا  دوخ  رد  ار  ناـیب 
هدیمان یگدنز  ریذپان  کیکفت  مزاول  زا  یعامتجا و  ترورـض  ار  نآ  هداد ،  ماجنا  یگرزب  تمدخ  تیرـشب  ملاع  هب  دوخ  هدیقع  هب  و 

 . تسا

لیلد هچ  هب  و  هدـش ؟  یعامتجا  ترورـض  یتفع  یب  ارچ  رخآ  دیـسرپ :  تیناسنا  راذـگتمدخ  نیا  زا  هفطاع و  یب  ندـمت  نیا  زا  دـیاب 
؟  دنک یم  باجیا  ار  نآ  زورما  یگدنز 

لایع و تمحز  دهاوخ  یمن  زگره  ییاپورا  ندمتم  درم  هک  تسا  نیا  يارب  يرآ ، 
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دوخ يوس  هب  ار  وا  هفطاع  هکنیا  نودـب  دـهاوخ ،  یم  یناـیرع  نت  نز ،  زا  طـقف  ییاـپورا  درم  دریذـپبار .  یگدـنز  نز و  تیلو  ؤسم 
دهن ورف  ار  شتوهـش  راب  ات  دیآ  تسد  هب  اجکره  زا  دشاب و  دهاوخ  یم  هک  ره  دـیامن .  هناور  يو  يوس  هب  ار  دوخ  هفطاع  ای  بلج و 
کی نوگژاو ،  ندمت  هنوگ  نیا  طیحم  رد  درم  هنوگ  نیا  نیاربانب ،  دنک ،  شوماخ  یتدـم  ار  یـسنج  هزیرغ  نوناک  هتخورفا  شتآ  و 

دوخ هنیدام  سنجمه  هب  یموسر ،  بادآ و  هنوگ  چیه  تاعارم  نودب  يرذگهر  ره  رد  نایاپراهچ  دننام  تسا ،  كرحتم  مسج  عون 
وترپ رد  مه  نز  نینچمهو  دزاس .  یم  مارآ  تحار و  ار  دوخ  یتدم  هداد و  يو  لیوحت  ار  شتوهـش  هتخودنا  دـناوت  یم  ات  درپ و  یم 
کی زا  هن  مه  نآ  دریگ ،  یم  لـیوحت  ار  توهـش  راـب  نیا  ناویح  کـی  دـننام  تسا ،  یکرحتم  مسج  عوـن  کـی  هایـس ،  ندـمت  نیا 

 . دهدب لیوحت  دناوتب  هک  يرذگهر  ره  زا  هکلب  صوصخب ،  صخش 

هزاجا ییاپورا  ندمتم  درم  هب  رـضاح  رـصع  رد  دراد و  مان  یعامتجا  ترورـض  اهیناماسبان  نیا  ییاپورا  سوماق  رد  هک  تسا  یهیدـب 
ا دنیامن .  راداو  یگدرب ،  عون  نیرتدب  هب  ار  نانز  هک  دهد  یم 

شتوهش وید  رب  دناسرب و  تیناسنا  نایاپ  یب  ياضف  هبار  دوخ  دیآ و  نوریب  تیناویح  بالجنم  نیا  زا  ییاپورا  درم  نیمه  رگا  نکیلو 
یعامتجا ریغ  ایو  یعامتجا  ار  نآ  ناوتب  هک  هدوبن  راکرد  یترورـض  هنوگ  چـیه  دـیددهاوخ  دـنکن ،  اطع  يراـتخم  دوخ  هزادـنا  نیا 

 . دیمان

ینونک ناهج  رد  هک  ییاهتلود  تسا  زیگنا  تفگش  یسب 
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زا اهنآ  نادـجو  تیـصخش و  هکنیا  يارب  هن  اما  دـندرک ،  مالعا  ینوناق  ریغ  ار  انز  تسا ،  هدرک  رپ  ار  ملاع  ياضف  ناش  هزاوآ  برغ ، 
 ، تسا هتفای  تاجن  یگدنرد  زیمآ  داسف  بالجنم  زا  نیشن  برغ  ناسنا  یمسج  یحور و  قالخا  حطـس  ای  هدوب و  تحاران  ظاحل  نیا 

رنهو ملع  نیمزرـس  نیا  رد  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  دنکب ،  ساسحا  دوخ  داهن  رد  ار  یتحاران  هنوگنیا  دناوتب  دوجوم  نیا  هک  تاهیه 
شاعم بسک  هلیسو  ار  یشورفدوخ  انز و  هک  یفرحنم  نانز  دوجو  زا  ار  یبرغ  هاوخ  یقرت  هعماج  هک  دندش  ادیپ  زابسوه  هتسد  کی  ، 

زین ار  یـشورف  سومان  رگید ،  ترابع  هب  و  دندرک .  ضوع  ار  یـشورف  سومان  زیمآ  گنن  گنر  هتخاس و  زاین  یب  دـندوب ،  هداد  رارق 
 . دنتسین نادرم  زا  رتمک  ینارتوهش ،  نادیم  رد  نانز  هنوگ  نیا  قحلا  دندروآ ،  رامش  هب  یگداوناخ  زیمآ  راختفا  تالمجت  هلمج  زا 

هک تسا  رت  لاحـشوخ  اهزور  همه  زا  زورما  برغ  يایند  مه  زاـب  ییاوسر  همه  نیا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  رتزیگنا  تفگـش  همه  زا  و 
 . تسا هتخاس  دوخ  زیواتـسد  اج  همه  رد  هتفرگ و  بیع  مالـسا  نید  رب  زور  نآ  هدرب  نانز  هرابرد  ار  یگدرب  تقوم  يراـبجا و  ماـظن 

ماود لباق  تسا و  تقوم  ماظن  هک  دش  مالعا  مالـسا  فرط  زا  مه  زور  نآ  دش و  هدـیچرب  شطاسب  شیپ  نرق  هدزیـس  هک  یتروص  رد 
 . تسین

دوجوم برغ  کیرات  يایند  رد  متـسیب  ناشخرد  نرق  رد  هک  تسا  یماظن  ره  زا  رتکاـپ  رت و  فیظن  مالـسا  مه  زونه  فصو ،  نیا  اـب 
 ، زورما هایس  ندمت  هدوب و 
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هدیـشوکن شرییغت  رد  هدرمـشن و  تشز  ار  نآ  یبرغ  ناسنا  چـیه  نونک  ات  هک  يروط  هب  دـنک  یم  یفرعم  اهماظن  نیرت  یعیبط  ار  نآ 
 . دریذپب ماود  ناهج  رشب و  رمع ،  نایاپ  ات  هک  درادن  یعنام  نیمزرس  نآ  مدرم  رظن  رد  تسا و 

یتفع و یب  هنوگ  نیا  هب  رابجا  نودب  هنابلطواد و  دوخ  هدارا  اب  تسرپ  توهـش  نانز  نیا  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن  یـسک  نونکا  ناه ! 
لباقم رد  مه  ام  اریز  دیامن ؛  هدافتـسا  يدازآ  يایازم  مامت  زا  دناوت  یم  دازآ  مدآ  دندازآ و  هکنیا  يارب  دنهد ،  یم  نت  یـشورفدوخ 

هنابلطواد راـبجا و  نودـب  دـنتفریذپن و  تفرگ  رارق  ناـشرایتخا  رد  ناـگیار  يدازآ  هک  یتقو  زین  ناـگدرب  زا  يرایـسب  مییوگ  یم  نآ 
 ، میناد یمن  یگدرب  زوجم  لیلد و  زگره  ار  عوضوم  نیا  ام  نکیلو  دـنداد .  همادا  دوخ  نابابرا  تمدـخ  هب  هدرک و  رایتخا  ار  یگدرب 

یـسایس و عاـضوا  اـب  ار  رـشب  هعماـج  هک  تسا  یماـظن  یگدرب  ماـظن  زا  اـم  دوصقم  هکلب  اـهماظن ،  ریاـس  رد  هن  مالـسا و  ماـظن  رد  هن 
هب دوخ  ار  هلفاق  نیا  هک  دروایب  شیپ  یعضو  ای  و  دیامن .  راداو  یگدرب  نتفریذپ  هب  یحور  يرکف و  لوصا  اب  یعامتجا و  يداصتقا و 
هب ار  نآ  راچانب  ددرگ و  دودـسم  شیور  هب  هراچ  هار  هک  يروط  هب  دـهدب ،  رارق  یـشورف  ناـسنا  هدـش  ماـجنا  لـمع  لـباقم  رد  دوخ 

 . دسانشب تیمسر 

ار نآ  تیمـسر  هتـشاداو و  یـشورف  سومان  انز و  هب  جوف  جوف  ار  نانز  زورما ،  زاس  ندمت  ياپورا  ندمت  هک  تسا  حـضاو  ناگمهرب 
یمسر نداد  انز  هک  درادن  یقرف  چیه  تسا ،  هدرک  بیوصت 
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شزوس يافطا  يارب  زابـسوه  نارتوهـش و  نانز  هتـسد  کی  ای  دننکب و  شاعم  بسک  نآ  هلیـسو  هب  فرحنم  نانز  هدـع  کی  دـشاب و 
 . دنراذگب يرذگهر  ره  رایتخارد  ناگیار  هب  ار  دوخ  توهش ، 

اهداژن و اهتلم و  یگدرب  نانز ،  نادرم و  یگدرب  متسیب .  نرق  ناشخرد  رصع  ات  اپورا  رد  یگدرب  يارجامرپ  ناتـساد  تسا  نیا  یلب ، 
هب ور  تعاس  ره  شدـیلوت  بابـسا  ناوارف و  نآ  ياه  هلیـسو  هک  تسا  یگدرب  عون  کی  نیمز  يور  ریاخذ  لاوما و  یگدرب  هصـالخ 

طیحم رد  زورما  داد ،  یم  رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  ار  مالـسا  زور  نآ  هک  يراشف  ترورـض و  نآ  هوالع ،  هب  تسا و  شیازفا 
بـالجنم تیناـسنا  لاـمک  هبترم  زا  اـهنآ  طوقـس  برغ و  ياـهتلم  یتمه  تسپ  تلاذر و  هک  مییوگب  رگم  ارچ  درادـن ،  دوجو  اـپورا 

 . تسا یعامتجا  ریذپان  بانتجا  ترورض  گرزب و  راشف  عون  کی  دوخ  یتسرپ ،  توهش 

هب نانچ  ار  دوخ  ياهتلم  مزینومک ،  ياهتلود  ات  راذگب  راذگب ،  دوخ  لاح  هب  ار  یتسینومک  بوشآرپ  يایند  نیمه  تسا !  سب  رگید 
رـشب ياهترـسح  اب  ار  اوءام  نکـسم و  يدازآ  هدوبن و  دوخ  يدازآ  رب  کلام  یـسک  هک  دنیامن  راتفرگ  تیدوبع  تلذ  یگدرب و  دـیق 

نیا دننکب و  تراغ  ار  مدرم  هیامرـس  مدرم و  يراد  هیامرـس  میژر  نارگتراغ  راذگب  نینچمه  و  دـننک ،  يزیر  یپ  لایخ  ملاع  ردزوس 
يرایتخا هدارا و  داژن ،  رامعتـسا  ناراد  هیامرـس  هداراو  رایتخا  زجب  هک  يدح  ات  دنریگب  یگدرب  هب  دراد  هک  هچ  ره  اب  ار  هانپ  یب  رـشب 

 . دشابن راک  رد 

دوخ زا  هظحل  کی  ار  رادم  افج  هورگ  ودره 
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 . دید یهاوخ  ناوارف  ملاع  رد  گنرین  هعدخ و  اریز  نک ؛  رود  دوخ  رکف  زا  و 

 ، لاح نابز  اب  هشیمه  هک  یگدرب  راگن  شقن و  شوخ  ياه  هنحـص  هدـنبیرف و  ياهگنر  زا  میدرک  ناـیب  هک  هچنآ  نونکاـت  تسا  سب 
هدیـسر یعامتجا  ریذـپان  بانتجا  ترورـض  ماقم  هبو  هتفر  شیپ  زوریپ )) ! !  ندـمت   )) مانب هدرک و  یفرعم  ملاـع  هب  ار  دوخ  اراکـشآ 

 . تسا

ياه هنحص  نیا  رود  زا  يدرک ،  رود  ترکف  هناخناهن  زا  ار  یقرـش  یبرغ و  ياهدغج  نیا  برغ و  قرـش و  ناراکمتـس  نیا  هک  یتقو 
ای و  تسا ؟  هدرک  یقرت  مالـسا  تیادـه  رون  زا  رود  نرق  هدراهچ  نیا  رد  تیرـشب  ایآ  هک  هدـب  فاصنا  دوخ  نک و  اشامت  ار  هدـنبیرف 

ینامز ره  زا  شیب  زورما  یتح  دراد و  همادا  سوکعم  ریس  نیا  مه  زونه  هتشگ و  ریزارـس  یگدرب  کیرات  لادوگ  رد  جیردت  هب  هکنیا 
هداد تاجن  ینادان  یتخبدب و  کیرات  بادرگ  نیا  زا  ار  دوخ  دناوتب  نآ  هلیسو  هب  رگم  ات  تسا  رتجاتحم  مالسا  ییامنهارو  يربهر  هب 

 . دیامن ناربج  ار  هتشذگ  تاهابتشا  و 

اهتشون یپ 

ات 88  1

(. 85 نارمع /  لآ  ( ) َنیرِساْخلا َنِم  ِهَرِخْالا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  انید  ِمالْسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  -) 1

(. 41 بازحا /  ( ) ...َنیّیبَّنلا َمَتاخ  ِهّللا َو  َلوُسَر  ْنِکل  ْمُِکلاجِر َو  ْنِم  ٍدَحَا  ابَا  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  -) 2

(. 3 هدئام /  ( ) ...انید َمالْسِْالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَا  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  -)... 3

 . همایقلا موی  یلا  ًادبءا  ٌمارح  همارحو  همایقلا  موی  یل  ٌلالح إ  ٍدّمحم  لالح  -4

(. ص 58 ج 1 ، یفاک ،  لوصا  )

(. 9 رجح / ( ) َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِا  َرْکِّذلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِا  -) 5

ص ج 1 ، یفاک ،  لوصا  -6
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.86

زیچ نآرب  يرترب  هطاحا و  عون  کی  يزیچره  تقیقح  تخانـش  هک  تسناد  دـیاب  لوا ،)  هبطخ  حـلاص ،  یحبـص  هغـالبلا ،  جـهن  -) 7
دوش انشآ  وا  تاذ  هب  درب و  یپ  وا  تقیقح  هب  ات  تشاد  دهاوخن  يرترب  راگدیرفآرب ، هاگ  چیه  هدش  هدیرفآ  هک  تسا  راکشآ  تسا و 

 : تسا هدش  یلاحم  رما  بلاط  هک  دنادب  درب ، یپ  دنوادخ  تاذ  هب  دناوت  یم  هک  دنک  روصت  يرشب  رگا  و 

یپ درب  درخ  شتاذ  هنکب 

ایرد رعق  هب  سخ  دسر  رگا 

مالّسلا هیلع  رقاب ( ماما  یفاک  لوصا  رد  وا و  لاوز  یب  تاذ  تفرعم  زا  تسا  دوخ  یناوتان  نتسناد  دنوادخ ، تفرعم  لامک  یتسار  هب  و 
: دیامرف یم  ( 

(. ص 92 ج 1 ، یفاک ،  ((، ) اّریحت ّالا  هبحاص  دادزی  هّللا ال  یف  مالکلا  ناف  هّللا  یف  اوملکتت  هّللا و ال  قلخ  یف  اوملکت  ))

وگنخـس ینادرگرـس  زج  دـنوادخ  هرابرد  وگتفگ  اریز  دـییوگن ؛ نخـس  وا  تاذ  هرابرد  دـییوگ و  نخـس  ادـخ  قلخ  هرابرد   : )) ینعی
((. دیازفین

 ((. کلهوه فیک  هّللا  یف  رظن  نم   : )) تسا رگید  تیاور  رد  و 

((. ددرگ كاله  تسا  هنوگچ  هک  دشیدنیب  ادخ  رد  هکره  ))

رد دیـشیدنیب  دـیاب  درادـن ، يا  هرهب  ینادرگرـس  زج  هک  وا  برق  یگنوگچ  دـنوادخ و  تاذ  یگنوگچ  رد  ندیـشیدنا  ياـج  هب  سپ 
 : تسا هتفهن  یتسه  ناهج  يازجا  مامت  رد  هک  دنوادخ  تیاهن  یب  ياهتمکح  اهتردق و 

رایشوه رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

راگدرک تفرعم  تسیرتفد  شقروره 

دجنـسب و یتسه  رواـنهپ  ناـهج  اـب  ار  دوخ  یتسه  تبـسن  دریگ و  رظن  رد  ار  دوخ  یناداـن  یناوتاـن و  یکچوک و  یمدآ ،  دـیاب  زین  و 
.دیامنن نیرفآ  ناهج  گرزب  دنوادخ  لاوز  یب  تاذ  تخانش  رد  عمط  ات  دسانشب  ار  شیوخ  يزیچان  تراقح و 

دیشروخ هک  یلفحم  رد 
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تسا هرذ  رامش ، ردنا 

دشابن بدا  طرش  ندید  هنایم  ار  دوخ 

رد درک ، رواب  ناوت  یم  هنوگچ  دسر  یمن  یـسک  وا  تقیقح  هب  دوش و  یمن  هدید  مشچ  هب  هک  ییادخ  دنیوگ  یم  نادرخ  یب  هچنآو 
تسا حیحص  نآ  راکنا  ایآ  دنک  یم  كرد  ار  نآ  راثآ  اهنت  تسا و  ناوتان  نآ  تقیقح  تخانـش  زا  رـشب  هک  ار  تایح  مییوگ  باوج 

اهنآ تقیقح  تخانـش  هب  یلو  تسا  یمتح  اـهنآ  یتسه  هک  یتادوجوم  زا  اـهنآ  دـننام  یناـسنا و  فیرـش  حور  زین  قرب و  نینچمه  و 
دیدیدن دیدرکن و  سح  هک  ار  يزیچ  مییوگ  میراد ،  دنیوگب  رگا  هن  ای  دـیراد  لقع  ایآ  مینک  یم  شـسرپ  اهنآ  زا  زین  تسین و  یهار 

 : تسا مامت  بلطم  میرادن ...  دنیوگب  رگا  دیراد و  رواب  هنوگچ  دیدیسرن  نآ  تقیقح  هب  و 

شتیهلا رب  قفتم  ناهج 

شتیهام هنک  رد  هدنامورف 

دسر شتاذ  هنک  رد  كاردا  هن 

دسر شتافص  روغ  هب  ترکف  هن 

مهو غرم  درپ  شتاذ  جوا  رب  هن 

مهف تسد  دسر  شفصو  لیذ  رد  هن 

دنا هدنار  سرف  هر  نیا  رد  ناصاخ  هک 

دنا هدنام  ورف  کت  زا  یصحا  الب 

ص 391. ج 1 ، کسمتسم ،  -8

.180  / تافاص - 9

.91  / ماعنا -10

هدحاو تقیقح  کی  هک  رون  دننام  دنا  هدرک  هیجوت  بتارم  بحاص  تدحو  يانعم  هب  ار  دوجو  تدحو  مالسا  يامکح  زا  ضعب  -11
بجاو و نآ  زا  يا  هبترم  هک  تسا  تقیقح  کـی  دوجو ، نینچمه  .دراد  يرامـش  یب  بتارم  فعـض ،  توـق و  ثیح  زا  نکیل  تسا 
ار تانکمم  هتبلا  تسا .  ریغلاب  رداق  ملاع و  ثداح و  نکمم و  دوجو ، رگید  بتارم  تسا و  تاذلاب  رداق  ملاع و  تاذـلاب  ّیحو  یلزا 

 . تسا هیهانتم  ریغ  بتارم  مه 

تاهیجوت ار  دوجو  تدحو  رگید  ضعب  و 
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 . تسا مالک  لوط  بجوم  مزال و  ریغ  اهنآ  لقن  هک  دنا  هدرک  يرگید 

تسا سفن  رب  یش ء  فقوت  نآ  هجیتن  هک  رگیدکی  رب  رما  ود  فقوت  زا  تسا  ترابع  نیلوقعم ،  هفسالف و  حالطـصا  رد  رود )) -)) 12
 : تسا عون  ود  رب  رود  . 

 . نتم لاثم  دننام  دشاب  يرگید  رب  فقوتم  کی  ره  هک  يوحن  هب  دشاب  رما  ود  نایم  فقوت  هک  حرصم ))  رود   : )) فلا

ص ج 1 ، رافـسا ،  . ) یثلاث زیچ  هطـساو  هب  دشاب  سفن  رب  یـش ء  فقوت  مزلتـسم  هک  تسا  يرود  زا  ترابع  هک  رمـضم )) رود   : )) ب
(. 31

رب تسا  فقوتم  غرم  هجوج  شیادـیپ  مدـنگ و  تشک  رب  تسا  فقوتم  مدـنگ  شیادـیپ  مییوـگ :  لسلـست  رود و  حیـضوت  يارب  -13
شیادـیپ محر و  رد  هفطن  دوجو  رب  تسا  فقوتم  ناوـیح  شیادـیپ  غرم و  دوـجو  رب  تسا  فـقوتم  مه  مخت  شیادـیپ  مخت و  دوـجو 

.دوش هفطن  دیلوت  وا  رد  هک  ناویح  دوجو  رب  تسا  فقوتم  هفطن 

ناویح شیادیپ  رب  فوقوم  ناویح  شیادیپ  مدنگ و  شیادیپ  رب  فوقوم  مدنگ  شیادیپ  لاثم ،  هس  نیا  رد  دینک  یم  هظحالم  هچنانچ 
.راکشآ تسا  يرود  نیا  و 

تـشک رب  تسا  فقوتم  هس ،  نیا  رد  مدـنگ  شیادـیپ  مییوگ  ـالثم  تسا ،  لسلـست  مینک  هظحـالم  درگ  بقع  هب  ار  فقوت  نیا  رگاو 
تیاهن یب  ات  رازه  کی  لبق و  لاس  هس  مدنگرب  فقوتم  نآ  لبق و  لاسود  زا  هتشذگ  لاس  مدنگ  تسا و  هتشذگ  لاس  زا  هک  یمدنگ 

رود و نوچ  اذـکه و  لـبق و  غرم  زا  هک  یمخت  زا  لـبق  غرم  هدـمآ و  دـیدپ  لـبق  غرم  زا  هک  یمخت  زا  دوـجوم  غرم  نینچمه  لاـس و 
تسا لاحم  لسلست 
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دیلوت يارب  هفطن  مخت و  شیادیپ  نآ  رد  دیرفآ و  ار  ناویح  راگدیرفآ ، ترـضح  تقلخ ،  يادتبا  رد  هک  مییوگب  دـیاب  راچان  هب  سپ 
 . تسا هداد  رارق  لثم 

.143 فارعا /  -14

(. 143 فارعا /  ( ) َنینِمْؤُْملا ُلَّوَا  اَنَاو  َکَیِلا  ُْتُبت  َکَناْحبُس  -)... 15

 ((. يرتال کناب  مهنم  یموق  لهج  نع  کب  یتفرعم  یلا  تعجر  ))

.54 نارمع /  لآ  -16

.178 نارمع /  لآ  -17

ابنذ بنذاف  اریخ  دـبعب  ّلجوّزع  هّللادارا  اذا   ( )) مالّـسلا هیلع  قداـصلا (  نع  (، 387 ج 73 /  راون ، ـالاراحب  . 452 ج 2 /  یفاـک ،  -) 18
یلاعت هلوق  وهو  هب ،  يدامتیو  رافغتـسالا ، هیـسنیل  همعنب  هعبتءا  ابنذ  بنذاف  اّرـش  دبعب  هّللا  دارا  اذاو  رافغتـسالا ، هرّکذـی  همقنب و  هعبتءا 

( ((. َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس  )

.54 نارمع /  لآ  -19

.21 سنوی /  -20

.183 فارعا /  -21

.40 يروش /  -22

.43 رطاف /  -23

.54 نارمع /  لآ  -24

.30 لافنا /  -25

ح 13. ص 160 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  -26

ص 511. مکحلا 250 ، راصق  حلاص ،  یحبص  هغالبلا ،  جهن  -27

.رصع زامن  تابیقعت  نانجلا ،  حیتافم  -28

.99 98 ءاسن /  -29
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.دوش هعجارم  روکذم  لا  ؤس  خساپ  هب  تسا ،  هدش  هداد  يرگید  تاحیضوت  هرامش 34  لا  ؤس  هب  خساپ  رد  نیفعضتسم  هرابرد  -30

.31 رثدم /  -31

.17 دمحم /  -32

.116 ءاسن /  -33

.34 هرقب /  -34

.94 ص 93 -  ج 4 ، یفاک ،  لوصا  -35

ص 97. ج 4 ، یفاک ،  لوصا  -36

.60 رفاغ /  -37

.172 فارعا /  -38

.39 دعر /  -39

 . هبدن ياعد  نانجلا ،  حیتافم  -40

.33 ءارسا /  -41

.39 دعر /  -42

.83 ج 78 /  راون ، الاراحب  -43

((. ءادبلا لثم  یشب ء  هّللادبعام   ( )) مالّسلاامهیلع امهدحا ( نع   146 یفاک ج 1 /  -44

((. ءادبلا لثم  یشب ء  هّللا  مظع  ام   )) كردم نامه 

ذخءای یتح  دحا  یلا  هئایبنا  نم  ایبن  هّللا  لسراام   ( )) مالّسلا هیلع  رقابلا ( نع  ص 286  ج 27 ، راون ، الاراحب  رد  و 
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 ...((. ءاشی ام  مدقی  هّللا  ناو  هینادحاولاو  هیدوبعلاب  هّللرارقالا  لاق :  يدّیس ؟  ای  وه  یش ء  ّياو  تلق :  ءایشا ، هثالث  هیلع 

 ((. هیف مالکلا  نع  اورتفام  رجالا  نم  ءادبلاب  لوقلا  یف  ام  سانلا  ملع  ول   ( :)) مالّسلا هیلع  قداصلا (  نع  ، 148 ج 1 /  یفاک ،  -45

.20 ناقرف /  -46

ناک عاجوالا و  نم  یقلا  ام  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبع (  یبا  یلا  توکـش   : )) لاق روفعی  یبا  نب  هّللادـبع  نع  ص 354 ، ج 3 ، یفاک  -47
 ((. ضیراقملاب ضرق  هنا  ینمتل  بئاصملا  یف  رج  الا  نم  هلام  نم  ؤملا  ملعی  ول  هّللادبع  ای  یل :  لاقف  مقسلاریثک )  يا   ) اماقسم

.44 سنوی /  -48

.264 ج 84 ، راون ، الاراحب  -49

شیعی نم  لاج و  الاب  تومی  نمم  رثکا  بونذلاب  تومی  نم   (:)) مالّـسلا هیلع  قداصلا (  نع  ص 354 ، راون ج 73 ، الاراحبلا  یف  -50
((. رامع الاب  شیعی  نمم  رثکا  ناسحالاب 

.اهنم جرخا  امل  دلخلا  وا  هرخالا  نانج  نم  تناک  ولو  رمقلا  سمشلا و  هیف  علطت  ایندلا  نانج  نم  مدآ  هنج  نا  -51

.38 37 رجح /  -52

.50 فهک /  -53

.27 فارعا /  -54

.21 ءابس /  -55

ص 215. ج 4 ، یفاک ،  لوصا  -56

 . نابرق رطف و  دیع  رد  مالّسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  نانجلا :  حیتافم  -57

ص 156. ج 35 ، راون ، الاراحب  -58

باب 40. ص 85 ، قودص ،  تاداقتعا  -59

.92 ءارسا /  -60

.93 ءارسا /  -61

.90 ءارسا /  -62
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.91 ءارسا /  -63

.92 ءارسا /  -64

.93 ءارسا /  - 65

.93 ءارسا /  - 66

.59 ءارسا /  -67

.25 دیدح /  -68

.1 ءارسا /  -69

 . تسا هدش  ثحب  الماک  جارعم  دروم  رد  بیغتسد  هّللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  مجنلاو  هروس  ریسفت  -70

.1 رمق /  -71

.17 لافنا /  -72

.9 بازحا /  -73

.25 هبوت /  -74

.45 رمق /  -75

.12 لافنا /  -76

.20 حتف /  -77

.1 ءارسا /  -78

.1 رمق /  -79

.24 فسوی /  -80

ج ع ،)   ) اضرلا رابخالا  نویع  -81
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ص 201. ، 1

.8 حتف /  -82

ص 65. رابخالا ، یناعم  -83

.71 هبوت /  -84

.31 تلصف /  -85

.67 هدئام /  -86

.3 هدئام /  -87

.1 جراعم /  -88

ات 197  88

یسک تفرگ و  ياج  مالّسلا )  هیلع  یلع (  نینم  ؤملاریما  ياپ  رد  ناکیپ  هک  تسا  هدش  تیاور  یقارن  تاداعـسلا  عماج  باتک  رد  -89
ساسحا دیروآ  نوریب  ار  نآ  مالّسلا )  هیلع  یلع (  زامن  لاح  رد  دومرف  اهیلع -  هّللا  مالـس  همطاف -  سپ  دروآ  نوریب  ار  نآ  تسناوتن 

نکیل تسا  روهـشم  دنچره  تیاور  نیا  .دومرفن  ساسحا  ترـضح  نآ  دندیـشک و  نوریب  زامن  لاح  رد  ار  نآ  سپ  دـیامن  یمن  درد 
یم نآ  رد  دور و  یم  ورف  ناسنا  ياپ  رد  ناکیپ  روطچ  تسا ،  لکـشم  مه  تیاور  رهاظروصت  هدشن و  هدـید  نآ  يارب  یتسرد  دـنس 

ییاذک عضو  نآ  هب  ناکیپ  ایآ  دوب  هدنام  مالّـسلا )  هیلع  ماما (  كرابم  ياپ  رد  تسا  نهآ  نآ  كون  رد  هک  یبوچ  ای  نهآ  ایآ  دـنام 
رگم .زامن  لاح  رد  زج  دشاب  هتشادن  ار  نآ  ندروآ  نوریب  تقاط  ماما  دریگب و  مارآ  دناوتب  ناسنا  دنامب و  ناسنا  ياپ  رد  تسا  نکمم 
دهاش تسا  تیاور  رد  هک  لصن ))   )) هملک هچنانچ  دوب  هدنام  ماما  كرابم  ياپ  رد  ناکیپ  کچوک  هتسکش  ياه  هزیر  مییوگب  هکنیا 

 . تسا نآ 

لئاـس هک  یماـگنه  زاـمن  لاـح  رد  لـئاس  هب  ار  دوخ  يرتـشگنا  ترـضح  نآ  ندرک  اـطع  تیاور  تیاور و  نیا  نیب  عمج  رد  یـضعب 
هجوتم هنوگچ  درکن  ساسحا  ار  ناکیپ  ندروآ  نوریب  زامن  لاـح  رد  هک  یـسک  دـنیوگ  دوش  جراـخ  دجـسم  زا  تساوخ  یم  مورحم 

اب تسا  راگدیرفآ  ترضح  هب  هجوت  شا  هبترم  نیلوا  دراد ؛ بتارم  زامن  رد  بلق  روضح  مییوگ  باوج  رد  دش ، لئاس  لاح 
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یلک روط  هب  وا  ریغ  زا  هک  يروط  هب  تسا  دـنوادخ  هب  هجوت  ماـمت  قارغتـسا و  تلاـح  شا  هبترم  نیرخآ  رگید ، روما  هب  هجوت  ياـقب 
هتشاد نآ  ریغ  زامن و  رد  تالاح  تاقوا و  زا  يا  هراپ  رد  هکلب  تسا  هدوبن  یمیاد  قارغتسا  تلاح  هک  تسا  راکشآ  تسا و  فرـصنم 
تالاح ضعب  رد  ای  اهنآ  زا  يا  هراپ  رد  قارغتسا  تلاح  نکیل  دنا  هتشاد  بلق  روضح  شیاهزامن  مامت  رد  ترضح  نآ  هلمجلاب  دنا و 

.دنا هتشاد  زامن 

ره هدوب و  تدابع  نمـض  رد  تدابع  اریز  درادـن ؛ تافانم  زامن  رد  بلق  روضح  اب  عوکر ،  لاح  رد  ترـضح  نآ  ياطع  مییوگ  زین  و 
 : تسا هفیرـش  هیآ  رد  هچنانچ  ار  تاکز  هب  رما  دومرف  تعاطا  ار ، عوکر  هب  رما  دومرف  تعاطا  هک  یلاح  رد  دـنوادخ و  رما  لاثتما  ود 

تسا هدوب  وا  زا  يرادربنامرف  یگدنب و  راگدیرفآ و  ترضح  هب  هجوت  رثا  رد  لمع  ود  ره  هصالخ  و  َنوُعِکار ) ْمُهَو  َهوکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  )
.

.اروشاع ترایز  نانجلا /  حیتافم  -90

.رصع زامن  تابیقعت  نانجلا ،  حیتافم  -91

.172 ءاسن /  -92

.33 بازحا /  -93

.33 بازحا /  -94

کجوز یعدا  اهل : لاـقف  هریرح  اـهیف  همربب  همطاـف  هتتءاـف  اـهتیب  یف  ناـک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  نا  هملـس :  ما  نع  -95
یلصا اناو  تلاق :  يربیخ .  ءاسک  هتحت  ناکد  یلع  هل ،  همانم  یلع  وهو  هعم  نولکءای  اوسلجف  هیلع  اولخدف  هملـس :  ما  تلاق  کینباو . 
ءاسکلا لضف  ذـخءاف  تلاق :  ًاریِهْطَت ؛)  ْمُکَرِّهَُطیَو  َتیَْبلا  لْهَا  سْجِْرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ِهّللاُدـیُِری  امَّنِا  :) ّلجوّزع هّللا  لزناف  هرجحلا ،  یف 

مهنع بهذاف  یتصاخو  یتیب  لهءا  ءال  ؤه  مهللا  لاق :  مث  ءامسلا  یلا  اهب  يولءاف  هدی  جرخءا  مث  هب  مهاشعف 
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ریخ یلا  کـنا  ریخ ، یلا  کـنا  لاـق :  هّللا !؟  لوسر  اـی  مکعم  اـناو  تلقف :  تیبـلا  سءار  تلخداـف  تلاـق :  .اریهطت  مهرهطو  سجرلا 
(. ص 299 لوزنلا ،  بابسا  و  نامعنلا .  پاچ  ص 205 ، همهملا ،  لوصفلا  )

.5 ریوکت /  -96

.38 ماعنا /  -97

.17 هدجس /  -98

.60 هدئام /  -99

.65 هرقب /  -100

.9 قراط /  -101

.97 ءارسا /  -102

.209 ج 70 ، راحب ، -103

.18 ءابن /  -104

ص 423. ج 10 ، نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -105

.8 هنّیب /  -106

.167 هرقب /  -107

.209 ج 70 /  راحب ، -108

.100 نونم /  ؤم  -109

 . هعماج ترایز  -110

.28 ماعنا /  -111

.179 فارعا /  -112

.22 لافنا /  -113
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.83 لمن /  -114

ص 40. ج 53 ، راون ، الاراحب  -115

.1 ردق /  -116

.185 هرقب /  -117

.3 ناخد /  -118

.106 ءارسا /  -119

ص 628 629. ج 2 ، یفاک ،  -120

.181 نارمع /  لآ  -121

.60 نم /  ؤم  -122

.216 هرقب /  -123

.186 هرقب /  -124

.62 لمن /  -125

.3 ءاسن /  -126

.129 ءاسن /  -127

ص 86. ج 7 ، هعیشلا ،  لیاسو  ص 362 . ج 5 ، یفاک ،  عورف  -128

.129 ءاسن /  -129

.283 هرقب /  -130

.223 ج 87 ، راون ، الاراحب  -131

.151 ماعنا /  -132

.36 ءاسن /  -133
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ص 272. رابخالا ، یناعم  - 134

ص 272. رابخالا ، یناعم  - 135

ثیدح 1. باب 31 ، ص 483 ، ج 11 ، لئاسو ،  -136

.3 ردق /  -137

.27 جح /  -138

.103 نارمع /  لآ  -139

.4 نوقفانم /  -140

.74 هرقب /  -141

.12 تارجح /  -142

.187 هرقب /  -143

.49 تافاص /  -144

ص 122. ج 52 ، راحب ، -145

ص 385. ج 70 ، راون ، الاراحب  -146

ج 8/198. یفاکلا ،  هضور  -147

ص 310. ج 58 ، راون ، الاراحب  -148

.4 هعمج /  -149

.5 هنیب /  -150

ص 330. ج 1 ، یفاک ،  عورف  -151

همان 45. حلاص ،  یحبص  هغالبلا ،  جهن  -152

ص 291. ج 1 ، یقرب ،  نساحم  ص 22 . ج 70 ، راون ، الاراحب  -153
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ص 291. ج 1 ، یقرب ،  نساحم  ص 22 . ج 70 ، راون ، الاراحب  -154

.191 نارمع /  لآ  -155

ص 226. ج 1 ، راون ، الاراحب  -156

همان 45. ص 419 ، حلاص ،  یحبص  هغالبلا ،  جهن  -157

یفاک -158
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ص 250. ج 73 ، راحب ، ص 307 و  ج 2 ، ، 

.32 ءاسن /  -159

.دوش هعجارم  اجنآ  هب  هدش  رشتنم  فل  ؤم  تانایب  زا  هذاعتسا ))   )) باتک اریخا  -160

(. 44 لحن /  هروس   ...(،) مِْهَیِلا َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیِلا  اْنلَْزنَاَو  -) 161

(. 43 لحن /  ( ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِا  ِرْکِّذلا  َلْهَا  اُولَئْساَف  -) 162

ءاسن (.) امیلْسَت اوُمِّلَُسی  َْتیَضَق َو  اّمِم  اجَرَح  ْمِهِسُْفنَا  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِم  ُؤی  َکِّبَر ال  الَف َو  -) 163
(. 65 / 

(. ص 208 ج 2 ، یفاک ،   ....((، ) ًهَِیلِهاج ًهَتیِم  َتام  ُهَماِما ، ُفِْرعَی  َتام ال  ْنَم  -)) 164

(. 71 ءارسا /   ...() ْمِهِمامِِاب ٍسانُا  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  -) 165

 . تسا هدیسر  پاچ  هب  مرتحم  فل  ؤم  راثآ  زا  شنیرفآ ))  زار  یگدنب   )) ناونع هب  فیرش  هبطخ  نیا  حرش  -166

ص 380. ج 78 ، راحب ، -167

ص 80. ج 100 ، راون ، الاراحب  -168

ص 407. هبطخ 131 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن  ص 167 ، ج 25 ، راحب ، -169

ص 407. هبطخ 131 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن  - 170

ص 407. هبطخ 131 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن  - 171

ص 407. هبطخ 131 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن  - 172

ص 52. هبطخ 3 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن  -173

 ، هریثک للعل  لیق :  مهتعاطب ؟  رماو  رمالا  یلوا  لعج  ملف  لئاق :]   ] لاق ناف  -174

نابّالا موقی  الو  کلذ  تبثی  نکی  مل  مهداسف  نم  هیف  امل  دحلا  کلذ  اودعتی  نا ال  اورما  دودحم و  دح  یلع  اوفقو  امل  قلخلا  نا  اهنم :
هتعفنمو هتذـل  كرتی  دـحا ال  ناکل  کلذ  نکی  مل  ول  هنال  مهیلع ،  رظح  اـمیف  لوخدـلاو  يدـعتلا  نم  مهعنمی  اـنیما  هیف  مهیلع  لـعجی 

 ، ماکحالاو دودحلا  مهیف  میقیو  داسفلا  نم  مهعنمی  امیق  مهیلع  لعجف  هریغ ،  داسفل 
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نم هلمالو  قرفلا  نم  هقرف  دجنال  انا  اهنمو :
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هنا ملعی  امم  قلخلا  كرتی  نا  میکحلا  همکح  یف  زجی  ملف  ایندلاو ، نیدلارما  یف  هنم  مهل  دبال  املو  سیئرو  میقبالا  اوشاعو  اوقب  للملا 
 . مهمولظم نم  مهملاظ  عنمیو  مهتعامجو ،  مهعمج  مهل  میقیو  مهئیف  نومسقیو  مهودع  هب  نولتاقیف  هب  الا  مهل  ماوقالو  هنم ،  هل  دبال 

هیف دازلو  ماـکحالاو  ننـسلا  تریغ  نیدـلا و  بهذ  هلملا و  تسردـل  اعدوتـسم ، اـظفاح  اـنیما  اـمیق  اـماما  مهل  لـعجی  مل  ول  هنا  اـهنمو :
مهفالتخا عم  نیلماک  ریغ  نیجاتحم  نیـصوقنم  قلخلا  اندجو  انال  نیملـسملا  یلع  کلذ  اوهبـش  نودحلملا و  هنم  صقن  نوعدـتبملا و 

ام وحن  یلع  اودسفل  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلا (  هب  ءاج  امل  اظفاح  امیق  مهل  لعجی  مل  ولف  مهءاحنا  تتـشت  مهئاوها و  فالتخاو 
ج 2، مالّسلا ،) )  هیلع  اضرلارابخا ( نویع   . ) نیعمجا قلخلا  داسف  کلذ  یف  ناکو  نامیالاو  ماکحالاو  ننـسلاو  عیارـشلا  تریغ  انیب و 

(. ص 100 باب 34 ،

(. 85 نارمع /  لآ   ...( ) ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  انید  ِمالْسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَمَو  -) 175

(. 40 بازحا /   ...(، ) َنیِیبَّنلا َمَتاخو  ِهّللا  َلوُسَر  ْنِکلَو  -)... 176

(. 3 هدئام /  (، ) ...انید َمالْسِْالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَا  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  -)... 177

(. 62 بازحا /  (، ) الیْدبَت ِهّللا  ِهَّنُِسل  َدِجَت  َْنلَو  -)... 178

 . مهمالحا هب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  سو  ؤر  یلع  هدـی  هّللا  عضو  اـنمئاق  ماـقاذا   : لاـق  ( مالّـسلا هیلع  رفعج ( یبا  نع  -179
(. ثیدح 21 لهجلا ،  لقعلا و  باتک  ص 29 ، ج 1 ، یفاک ،  لوصا  )

 . نوهرکتو نوبحت  امیف  هعاطلاو  عمسلا  -180

هیلع هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هک  يروط  نامه  تفگ  ناوت  یم  انـسفنا ))  )) هملک زا  دیوگ : هلهابم  هیآ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  -181
مالّسلا هیلع  یلع (  هدوب  لضفا  ناربمغیپ  همه  زا  هلآ )  و 
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 . تسا ناربمغیپ  همه  زا  لضفا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا (  لوسر  سفن  دننام  مه  ( 

ماقم تهج  زا  اما  و  تسا .  يواسم  مالّـسلا )  هیلع  نامز (  ماما  اب  تعاطا  بوجو  رد  یلاعلا -  هلظدـم  ینیمخ -  ماـما  ترـضح  -182
! داب نامز  ماما  ياپ  كاخ  يادف  ام  ناج  ینعی  هادف ؛  همدقم  بارتل  انحاورا  دیامرف ! یم  ررکم  شدوخ  ینیوکت ،  تیالو 

ناـگرزب هـمه  تساوـتف و  بـتک  زا  هـک  يدزی  قـقحم  همـالع  موـحرم  فیلءاـت  یقثوـلا ))  هورع   )) فورعم باـتک  هـب  ك.ر :  -183
لصف 12. هلءاسم 10 ، رد  موص ))   )) باتک رد  دنا  هتشون  هیشاح  نآ  رب  نیرصاعم  نیرخءاتم و 

فصن هک  یعرش  بش  همین  تسا و  باتفآ  عولط  بورغ و  نیب  ام  فصن  لداعم  دیآ  یم  تسد  هب  اجنیا  رد  هک  بش  همین  هتبلا  -184
 . تسا نآ  زا  لبق  یمک  دشاب  یم  عولط  بورغ و  نیب  ام 

لا ؤس  هب  طوبرم   ) يدباع یلع  دمحم  همجرت :  اب  بطق و  دمحم  ملق  هب  نارکفنـشور  ياهیناماسبان  مالـسا و  باتک  زا  يا  هلاقم  -185
(. 58

.70 ءارسا /  -186

 / ءاسن  () ًاروُخَف ًالاَتُخم  َناَک  نَم  ُّبُِحی  َهّللا َال  َّنِإ  ْمُُکنْمیَءا  ْتَکَلَم  اَمَو  ...ًانَسح  ِْنیَِدلاَولابَو إ  ًائیَـش  ِِهب  ْاوُکِرُْـشت  َالو  هّللا  اوُُدبْعءاَو  -) 187
(. 36

(. 25 ءاسن /   ... ( ) َحِْکنَی ْنَا  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَمَو  -) 188

 / ءاسن ( ) ...ِِهلْهَا َیل  ٌهَمَّلَـسُّم إ  ٌهَّیِدَو  هَنِم  ؤُّم  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ًءاَطَخ  ًانِم  ُؤم  َلَتَق  نَمَو  ًءاَطَخ  ّـال  ًاـنِم إ  ُؤم  َلـُتْقَی  نَءا  ٍنم  ؤُِمل  َناَـک  اَـمَو  -) 189
(. 92

(. 60 هبوت /   ... ( ) اهیَلَع َنِیِلماْعلاَو  ِنیِکاسَْملاَو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِا  -) 190

رد تسناوت  هدرب  هک  درک  موـکحم  ناـنچ  ار  یگدرب  رظن  نیا  زا  مالـسا  هک  تسا  بلاـج  رایـسب  تسرد و  بلطم  لـصا  هچرگ  -191
ناناملسم هجدوب  عوضوم 
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تفالخ ام  هدـیقع  هب  اریز  تسا ؛  رمع  تیموکحم  رب  لیلد  هیـضق  نیا  يرادـمامز ،  هب  باـختنا  رظن  زا  اـما  دـیامن ، حاـضیتسا  ار  رمع 
 . تسین یباختنا 

(. 190 هرقب /   ( ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  هّللا ال  َّنِإ  اوُدَتْعَت  الَو  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاقَو  -) 192

(. 39 لافنا /   () ...ِهّلل ُهُّلُک  ُنیَّدلا  َنوُکَیَو  ٌهَْنِتف  َنوُکَت  یّتَح ال  ْمُهُوِلتاقَو  -) 193

(. 256 هرقب /   ... () ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُْرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  -) 194

(. 61 لافنا /   ... ( ) اَهل ْحَنْجاَف  ِْملِّسِلل  اوُحَنَج  ْنِاَو  -) 195

(. 194 هرقب /   ... ( ) ْمُکیَلَع يَدَتْعااَم  ِْلثِِمب  ِهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُکیَلَع  يَدَتْعا  ِنَمَف  -)... 196

(. 4 دمحم /   ... ( ) اهَراَزْوَءا ُبْرَْحلا  َعَضَت  یّتَح  ًءاِدف  اّم  وُدَْعب إ  ًاّنَم  اَّمِإَف  َقاثِْولا  اوُّدُشَف  -)... 197
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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